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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مكتب تشطٌبات  13502برلم  21101122، لٌد فى  11111.111س ماله ،  عمرو دمحم دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأ -  1

 ش عدلى الملٌجى من ش كرٌم بنونه الممطم 3شمه  0351معمارٌه ، بجهة : ق 

عن تجارة  12113برلم  21101112، لٌد فى  11111.111كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش دار االماره ابو السعود مصر المدٌمة 10البمالة ، بجهة : 

عن مماوالت  13542برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دٌنا ماجد السعٌد السعٌد حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 الحى السادس الهضبة الوسطى الممطم الخلٌفة 2435ق  1، بجهة : شمه رلم 

عن  13565برلم  21101110، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم اسماعٌل اسماعٌل عبد الممصود  ،  -  4

 بالدور الثالث 13حاره الصالحٌه ورشه رلم  21دمغ مصوغات فضه وذهب لحساب الغٌر ، بجهة : 

عن ممر ادارى  13506برلم  21101122، لٌد فى  5111.111فادى خٌرى صادق بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 1ش مجد االسالم غرفه رلم  0ه النباتات وتنسٌك الحدائك ، بجهة : لرعاٌ

عن مماوالت عمومٌه ،  13511برلم  21101126، لٌد فى  11111.111دمحم سٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش الحرٌه بجوار ابو سحر الدوٌمه لسم منشٌه ناصر3بجهة : 

عن  13521برلم  21101121، لٌد فى  511111.111ظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شعبان ادرٌس دمحم عبد الحفٌ -  2

 أ اسماعٌل صبرى3تورٌدات مستلزمات تجمٌل واستٌراد ادوٌه ، بجهة : 

عن  13521برلم  21101116، لٌد فى  21111.111احمد دمحم نجٌب عبد العزٌز عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش دمحم حسٌن كوتسٌكا المعادى 12اخلى ، بجهة : مكتب شحن الد

عن بٌع وتصمٌم  13613برلم  21101120، لٌد فى  21111.111دمحم عادل دمحم زكى غالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

البنٌة التحتٌة  برامج الحاسب  وموالع االنترنت برامج الموباٌل تنفٌذ شبكات الكمبٌوتر وانواعها وكامٌرات المرالبه  و مشارٌع

والتجارة والتسوٌك االلكترونى وخدمات العمالء عبر االنترنت وكافة الوسائل المسموعة والمرونة والمرئٌة وخدمات الموارد 

البشرٌة والتدرٌب واالستشارات والتوظٌف وكما هو بتراخٌص المزاوله فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه بعد 

، بجهة : ابراج  2110/2/16بتارٌخ  4132صادر  2110لسنه  315خٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم الحصول على التر

 الدور السادس كورنٌش النٌل 12عثمان برج رلم 

عن تورٌدات  13510برلم  21101111، لٌد فى  5111.111دمحم احمد دمحم بهٌج حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 11شمه  5د تمسٌم االسلكى دور  13الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : عمومٌه فٌما عدا 

عن تجارة  13511برلم  21101125، لٌد فى  111111.111محمود دمحم محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش المصر العٌنى السٌدة زٌنب 21مستلزمات طبٌة وتوكٌالت غٌما عدا االدوٌة ، بجهة : 

عن تجاره االثاث  13521برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عبد المنعم احمد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  12

 ش تمسٌم الالسلكى المعادى 11والتورٌدات ، بجهة : 

عن ادارة موالع  13551برلم  21101111، لٌد فى  51111.111احمد سامً بهجت دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 2110لسنه  244الكترونٌة وتسوٌك الكترونً للتوافك االجتماعً ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم / 

 الممطم الدور الثالث 3مدٌنة عباد الرحمن شمه رلم  11 -، بجهة : الخلٌفة  2110/2/1بتارٌخ  3541صادرة برلم / 

عن استٌراد وتصدٌر  13514برلم  21101125، لٌد فى  511111.111رأس ماله ،   دمحم سعٌد دمحم فرج  ، تاجر فرد ، -  14

، بجهة : مجمع المواردى مٌدان ابو  6من المجموعة  36والفمرة  10والتورٌدات العامه وتجارة المواد الغذائٌة فٌما عدا المجموعة 

 السٌدة زٌنب  السٌدة زٌنب 414الرٌش شمة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع موبٌلٌا لدٌمه ،  13512برلم  21101111، لٌد فى  5111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد على حسن على  ،  -  15

 ش بهجت على ابراج المصرى الزمالن 2بجهة : 

عن مماوالت  62452برلم  21101121، لٌد فى  51111.111احمد سطٌفه ابراهٌم الجعفرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عمارات صمر لرٌش المعادى الجدٌدة البساتٌن 163ٌة ، بجهة : وتشطٌبات وتورٌدات عموم

عن تاجٌر  13512برلم  21101111، لٌد فى  1111.111خالد احمد دمحم عاطف طموم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 المعادى 12ش الالسلكى المعادى الجدٌدة غرفة بالشمة رلم  1/2عربات اطفال بالنوادى الكبرى ، بجهة : 

عن تورٌد  13541برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عبدالفتاح علً عبدالفتاح علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الدور االرضً 5صمر لرٌش الكندي شمه  20 -خدمات بترولٌة ) فٌما عدا البنزٌن والسوالر ( ، بجهة : البساتٌن 

عن بٌع  13552برلم  21101111، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،  محمود ابراهٌم دمحم السمنودى  ، تاجر فرد  -  10

 الدور الثانى الملحك التجارى هٌلتون رمسٌس 61مالبس رجالى فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : الوحده 

مالبس  عن تجاره 13502برلم  21101122، لٌد فى  12111.111كرم احمد حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ٌولٌو 26ش العلٌمى ٌفتح على  3و1جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن مكتب استثمار  13610برلم  21101120، لٌد فى  41111.111دمحم حجاج سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ور الخامس بعد االرضىبالد 11ش توفٌك راغب طره البلد شمه رلم  3عمارى ، بجهة : 

عن بماله شاملة ،  60312برلم  21101112، لٌد فى  5111.111فتحى لاسم متولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش جمال عبد الناصر كوتسٌكا المعادى محل الدور االرضى المعادى1بجهة : 

عن نشر وتوزٌع  13615برلم  21101121، لٌد فى  11111.111خالد حافظ ٌوسف ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 322فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 المعادى البساتٌن 4ش احمد زكى شمة رلم  35، بجهة :  2110لسنة 

عن  13611برلم  21101120، لٌد فى  111111.111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود خالد ابراهٌم محمود سال -  24

ش عمرو بن العاصى زعتر سابما طرة االسمنت  2المماوالت والتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

 المعادى

عن تورٌدات  13516برلم  21101114، لٌد فى  5111.111سومٌه محمود السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 المعادى جاردنز 13عماره  A 1نموزج  11اكسسوارات المالبس فٌما عدا اكسسوارت المالبس العسكرٌه ، بجهة : شمه بالدور 

رة عن تجا 13526برلم  21101116، لٌد فى  11111.111على حماده احمد عبد النعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش معروف من ش رمسٌس لصر النٌل 42رومان بلى ، بجهة : 

عن انظمة  13532برلم  21101112، لٌد فى  11111.111احمد حسن عبد هللا عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 246امنٌة رلم الكمبٌوتر وبرمجٌات وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ٌوجد موافمة 

 بٌتشو زهراء المعادى المعادى 11جنوب ، بجهة : ع  2110لسنة   3542ورلم صادر  2110لسنة 

عن ورشة  13531برلم  21101112، لٌد فى  0111.111احمد ابراهٌم محمود دمحم عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 وكالة المكوه خان الخلٌلى 1تشغٌل فضة ، بجهة : 

عن صٌانه  13562برلم  21101115، لٌد فى  51111.111حمد حسن ابراهٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  20

ورلم  2110لسنة  34شاشات وبالىاستٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة وٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 محل بالدور االرضى عابدٌن ش دمحم فرٌد 62جنوب ، بجهة :  2110لسنة  1421صادر 

عن تورٌد مالبس  13524برلم  21101115، لٌد فى  35111.111هانى دمحم هادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش لصر النٌل 52جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 
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عن تجارة مالبً  13500برلم  21101122، لٌد فى  5111.111خالد حسٌن حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ش على  215جاهزة والتورٌدات العمومٌة واالستثمار العمارى والمماوالت فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسواراتها ، بجهة : 

 بالدور الرابع عابدٌن 121مكتب 

عن مشغوالت  13513برلم  21101111، لٌد فى  5111.111مى احمد دمحم عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 مساكن اطلس 4مدخل  15ٌدوٌه وتطرٌز فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : بلون 

عن توزٌع  13512برلم  21101114، لٌد فى  51111.111مصطفى كمال دمحم مدنى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على الترخٌص  الكتب والوسائل التعلمٌه فٌما عدا

 ش احمد عمر الحلمٌه الجدٌده 5، بجهة :  1642/2110/3/21صادر  2110لسنه  120الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

عن سوبر ماركت  13520برلم  21101112 ، لٌد فى 1111.111اٌهاب احمد العرابً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 4الممطم محل رلم  0ش  1113، بجهة : لطعة 

عن تجارة خردوات  13611برلم  21101122، لٌد فى  5111.111دمحم حسٌن رشدى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 الممطم الخلٌفة 0موازى لشارع  346ق  11ش  11، بجهة : عماره 

عن استثمار  62126برلم  21101116، لٌد فى  11111.111لرحٌم مختار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مخلص عبد ا -  36

 ش عزبه العمده 0عمارى ، بجهة : دار السالم 

عن سرجه  13525برلم  21101122، لٌد فى  5111.111عبدالناصر حسن دمحم عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش الجمهورٌة عزبة  دسولً 44 -اتٌن ، بجهة : البس

عن اعمال  13516برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عبد الرحمن هشام دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 2ش  6المماوالت ، بجهة : الشمه بالعمار 

عن استثمار  62126برلم  21101116د فى ، لٌ 11111.111مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 المعادى 1ش حسنٌن الدسولى ح 1عمارى ، بجهة : 

عن مطعم بٌتزا  13541برلم  21101112، لٌد فى  251111.111دمحم زٌنهم رمضان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لدور االرضىزهراء المعادى ا 51ش مشروع الهٌئة المومٌة لالنفاق ش  4اٌطالى ، بجهة : 

عن  13561برلم  21101115، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم عبد هللا احمد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الممطم 2مدخل  1م اطلس ب  4مماوالت وتورٌدات كهرومٌكانٌكٌه فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن  13556برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم مصطفى عباس مصطفى  ، تاجر -  42

 الدور الثانى 1ش بنن مصر من ش دمحم فرٌد شمة  1بنسٌون ، بجهة : 

عن تورٌد  13536برلم  21101112، لٌد فى  51111.111دمحم حازم عبدالوهاب دمحم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 امتداد االمل 05ش  1 -، بجهة : المعادي  1صة ومتكاملة وتصدٌر رخام رخام مماوالت عامة ومتخص

عن تصوٌر  13522برلم  21101121، لٌد فى  25111.111أسماء محمود عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 2110لسنه  211موافمة امنٌة رلم / مستندات وطباعه رسائل علمٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( ب

 1الممطم شمه  -شارع كلٌة الصٌدله الهضبة الوسطً  2504ق  -، بجهة : الخلٌفة  1 2110لسنه  3463صادرة برلم /

عن توٌدات عمومٌة  13553برلم  21101111، لٌد فى  5111.111احمد دمحم السٌد بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 111ش  26الدور االرضى عمار  1كمبٌوتر ( ، بجهة : شمه )فٌما عدا ال

عن تصدٌر  13611برلم  21101120، لٌد فى  111111.111مصطفى على دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 امتداد االمل االوتوستراد المعادى 35عمار  2وتجاره وتورٌدات رخام وجرانٌت خام ومشغول ، بجهة : شمة 

عن تورٌدات  13516برلم  21101114، لٌد فى  5111.111سومٌا محمود السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 المعادى جاردنز المعادى 13عمارة  11نموذج  11اكسسوارات المالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : شمة بالدور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  13512برلم  21101126، لٌد فى  11111.111،   سٌد سلٌمان بكرى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  41

 ب ش جمعٌة تنفٌذ االحكام المعادى الجدٌدة غرفة من شمة المعادى 0وتورٌدات اجهزه ولطع غٌار سٌارات ، بجهة : 

داره عن ا 13510برلم  21101114، لٌد فى  11111.111محمود ملٌجى ابراهٌم ملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 ش شفٌك المعادى 31مطاعم ، بجهة : 

عن استثمار  13521برلم  21101115، لٌد فى  11111.111دمحم مجدى حسنٌن طه زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الممطم 6شمه  0ش  462عمارات وتاجٌر وبٌع وشراء ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  13543برلم  21101112، لٌد فى  5111.111دمحم رمضان دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش الجواٌر 32استالس حدٌد ، بجهة : 

عن  13530برلم  21101112، لٌد فى  21111.111دمحم كمال الدٌن دمحم فهمً عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 المعادي - 0ش  26( ، بجهة :   2110لسنة  112لم / صادرة بر 2110/2/1بتارٌخ  3520بالى ستٌشن ) بموافمة امنٌة رلم / 

عن استٌراد  13521برلم  21101122، لٌد فى  511111.111دمحم ٌحٌى على عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لعمارات الشركه الكوٌتٌه شمه بالدور االو 23، بجهة :  6من المجوعه  36والفمره  10وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن ورشة  20211برلم  21101114، لٌد فى  51111.111عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الدوٌمة6م الحرفٌٌن محل 54تصنٌع نحاس ، بجهة : بلون

ٌدات عن تور 13511برلم  21101125، لٌد فى  11111.111أسامة عثمان دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 المعادى 14دجلة المحل رلم  233ش  11عمومٌة ومواد غذائٌة ، بجهة : 

 25عن بماله ، بجهة :  13514برلم  21101111، لٌد فى  1111.111نبٌل محمود صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش عبد اللطٌف عماره

عن ورشة  20211برلم  21101114، لٌد فى  51111.111عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش السباق بالدراسة 12تصنٌع نحاس ، بجهة : 

عن حانوتى ،  13555برلم  21101112، لٌد فى  51111.111احمد ابراهٌم حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تمسم االصالح الزراعى 411ش  21بجهة : 

عن ورشة  13562برلم  21101121، لٌد فى  5111.111حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمر حسنٌن عبدالرحمن  -  50

 سوق الفسطاط 16منسوحات ٌدوٌة ، بجهة : 

عن  13564برلم  21101111، لٌد فى  111111.111عً دمحم دمحم عبدالحلٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش مصطفً كامل 12 -، بجهة : البساتٌن  1مماوالت عمومٌة 

عن تدرٌب  13522برلم  21101122، لٌد فى  51111.111ولٌد السٌد سمٌر دمحم السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

لسنه  223واستشارات هندسٌه ومماوالت فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 ب ش مصر حلوان الزراعى 51الدور االول عمار  3، بجهة : شمه  2110/2/16خ بتارٌ 4141صادر  2110

عن  64342برلم  21101126، لٌد فى  511111.111دمحم عاطف عبد المنعم الرداف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 الممطم الخلٌفة 26ق  6111و 6112الدور االرضى تمسٌم  4ماكوالت اسٌوٌه ، بجهة : محل 

عن  13512برلم  21101111، لٌد فى  11111.111تامر عبد السٌد اسحاق عبد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الباب الثالث الصاغه 43تجاره المصوغات والمجوهرات والساعات ، بجهة : 

عن مكتب  13523رلم ب 21101115، لٌد فى  5111.111نجوى ابراهٌم على دمحم صالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش عبد المجٌد الشٌخ فاٌده كامل 24نظافه وتورٌد عماله داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مماوالت عمومٌه  13541برلم  21101112، لٌد فى  51111.111دمحم ممدوح دمحم عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 5مه رلم ش صالح عشماوى ش 11العمار  3، بجهة : الدور 

عن  13532برلم  21101112، لٌد فى  51111.111تامر عبد الخالك سعد زغلول دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش كرٌم بنون الممطم الخلٌفة 0450تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ق 

عن مركز طبى  13515برلم  21101126، لٌد فى  51111.111دمحم احمد عبد الحمٌد هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 الدور السابع عابدٌن 34ش رشدى شمة  36عٌون ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  13552برلم  21101111، لٌد فى  25111.111حسن احمد عبد الجٌد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الممطم 1شمه  11عباد الرحمن الدور  25بجهة : 

عن  13566برلم  21101110، لٌد فى  11111.111 عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرازق عبد الحلٌم دمحم -  60

 تمسٌم المستمبل الهضبه الوسطى الممطم 112تورٌد االسفنج ومستلزمات التنجٌد ، بجهة : 

عن مكتب  13611 برلم 21101122، لٌد فى  11111.111اٌمن ٌونس الدسولى عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش الكرامه من م السادات ح المعادى المعادى 5خدمات نظافة ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  13511برلم  21101111، لٌد فى  51111.111طه احمد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ب ابراج المعادى ستارز كورنٌش النٌل 2/1وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن اداره جراجات  13522برلم  21101116، لٌد فى  31111.111د على احمد شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احم -  22

 ابراج عثمان متوسط كورنٌش النٌل 11 - 12وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن  13531برلم  21101112، لٌد فى  11111.111اسامة رفاعً رشٌدي حسن عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الحً االول الممطم 1412حداٌد وبوٌات ، بجهة : 

عن تورٌدات  13526برلم  21101122، لٌد فى  51111.111فرٌده حسانٌن عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 5حسانٌن دسولى شمة  21ش الحسٌنى من ش  4عمومٌة فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر والدعاٌة ، بجهة : 

عن تجاره وتورٌد  13561برلم  21101115، لٌد فى  11111.111ظرٌف عٌاد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماٌكل -  25

 مول الترجمان 312مهمات المصانع فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن تورٌدات  13550برلم  21101111، لٌد فى  4111.111اشرف على سٌد احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش الشٌخ رٌحان الدور الثالث 41عمومٌة اجهزة ومستلزمات الفنادق فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن بمالة ،  13505برلم  21101122، لٌد فى  11111.111دعاء مرسى عبد العال مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ٌنب السٌدة زٌنبش دمحم نسشٌم السٌدة ز 2بجهة : 

عن تورٌدات  13501برلم  21101126، لٌد فى  11111.111أحمد عصمت دمحم جمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 امتداد االمل االوتوستٌراد المعادى 04عمومٌة وخدمات رجال اعمال ) فاكس وتلٌفون ، بجهة : 

عن بالىاستٌشن  13515برلم  21101111، لٌد فى  5111.111له ،  عبد الرحٌم دمحم احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ما -  20

ورق   2110لسنة  211وسندوتشات جاهزه  فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 زهراء المعادى المعادى 6محل  13الشطر  12ب  3جنوب ، بجهة :  2110لسنة  3533صادلر 

عن بٌع كتب مدرسه  13525برلم  21101115، لٌد فى  11111.111ى دمحم دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امان -  11

 ش االمٌر بشٌر الحلمٌه الجدٌده شمه بالدور االرضى 4خارجٌه فٌما عدا الصحف والمجالت والنشر ، بجهة : 

عن ممهى ،  13612برلم  21101121، لٌد فى  21111.111احمد محمود على محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش مسجد الرحمن ش احمد زكى البساتٌن 0بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن كافٌه ، بجهة  13614برلم  21101121، لٌد فى  21111.111دمحم احمد عبد المجٌد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش السعادة ابراج بدر المعادى 12: 

عن جٌم رٌاضً ،  13514برلم  21101111، لٌد فى  11111.111كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه اٌمن دمحم  -  13

 ش بورسعٌد 260بجهة : 

عن تجاره وسائل  13544برلم  21101112، لٌد فى  51111.111اٌمن احمد ابراهٌم سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

هربائٌه والموبٌلٌات ومشتمات الخشب وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، النمل الخفٌف واالجهزه المنزلٌه والك

 ش االمام على من ابو الوفا شمه بالدور االرضى دار السالم 21بجهة : 

مار عن استث 13563برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ابراهٌم عارف ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الدور الثانى فوق االرضى 23ش شرٌف عمارة باب اللوق غرفة بالشمة رلم  2عمارى ، بجهة : 

عن منظفات ،  13611برلم  21101120، لٌد فى  51111.111سعدٌه زناتى حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش السبع بنات مصر المدٌمة 1بجهة : 

عن اصالح  13542برلم  21101112، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حسن دمحم سلٌمان  ،  -  12

 ش العروبة مصر المدٌمة 41وصٌانة وتجدٌد السٌارات ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21101122،لٌدت فى  31111.111رات   ،رأس مالها   احمد عطٌه خمٌس وشركاه   شركة  ،  تجارة لطع غٌار السٌا -  1

 13المعادى غرب صمر لرٌش محل  162، عن تجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة :  13503برلم 

،لٌدت فى  51111.111محمود على محمود وشرٌكه   شركة  ،  تجاره رخام وجرانٌت وشحن وتصدٌر  ،رأس مالها    -  2

طرٌك  61عمارات امتداد االمل شمه 112تجاره رخام وجرانٌت وشحن وتصدٌر ، بجهة : برج ، عن  13546برلم  21101112

 االتوستراد

 21101126،لٌدت فى  21111.111ابرام محب مورٌس وشركاه   شركة  ،  تحمٌص وطحن وبٌع البن   ،رأس مالها    -  3

 وع بٌتشو سٌتى زهراء المعادىبمشر 4، عن تحمٌص وطحن وبٌع البن ، بجهة : العمار رلم  13516برلم 

 21101121،لٌدت فى  111111.111مروان عاطف السٌد محمود وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه   ،رأس مالها    -  4

 ش صالح حجازى 45، عن مماوالت عامه ، بجهة :  13560برلم 

،لٌدت فى  01111.111،رأس مالها     سمٌر منصور وشركاه   شركة  ،  تشطٌبات وتجارة الزٌوت وخدمات النظافة  -  5

 د الممطم 400ق  0ش  23، عن تشطٌبات وتجارة الزٌوت وخدمات النظافة ، بجهة :  13501برلم  21101126

 21101112،لٌدت فى  1111111.111،رأس مالها     1حسٌن سعد احمد سٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االدوٌة  -  6

 ش البصرى 22، بجهة :  1وتوزٌع االدوٌة  ، عن تجارة 13535برلم 

مى بسٌونى عبدالحكٌم عبدالحمٌد وشركائها   شركة  ،  مكتبة )فٌما عدا االحبار والطباعة والورق واالنترنت (والتوكٌالت  -  2

والورق  ، عن مكتبة )فٌما عدا االحبار والطباعة 13533برلم  21101112،لٌدت فى  5511.111،رأس مالها     1التجارٌة 

 الزمالن-ش حسن صبرى  12، بجهة :  1واالنترنت (والتوكٌالت التجارٌة 

عبد الحلٌم عز الدٌن عبد الحلٌم وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه والخردوات بالتجزئه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  -  1

، عن تجاره المالبس الجاهزه والخردوات  13515برلم  21101114،لٌدت فى  11111.111واكسسوارتها  ،رأس مالها   

 مٌدان الكانتو 1بالتجزئه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21101112،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها     1خلف ٌوسف وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة وأستثمار عماري  -  0

شارع مٌدان جامع  24/ بالدور الرابع بالعمار رلم / 4، بجهة : الشمه رلم  1ماري ، عن مماوالت عامة وأستثمار ع 13545برلم 

 مصر المدٌمة -عمرو بن العاص 

برلم  21101125،لٌدت فى  5111.111محمود مصطفً وشركاه   شركة  ،  ورشة أستٌن شداد   ،رأس مالها    -  11

 1الجمالٌة  -أه ناصر منش -ش الورشه  50، عن ورشة أستٌن شداد ، بجهة :  13520

 04111.111،رأس مالها     1هبه شرٌف صبحً وشركاها   شركة  ،  معمل تحالٌل وتورٌد مستلزمات طبٌة للمعامل  -  11

 11شمه  -ش المنٌل  011، بجهة :  1، عن معمل تحالٌل وتورٌد مستلزمات طبٌة للمعامل  13513برلم  21101111،لٌدت فى 

 الدور الرابع -

 21101121،لٌدت فى  11111.111احمد رجائً علوي ابو العال وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  12

 البساتٌن -و تمسٌم الالسلكً المعادي الجدٌدة  1/1، عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة :  13521برلم 

برلم  21101121،لٌدت فى  2111111.111الها   احمد سالمه عرفه وشرٌكٌه   شركة  ،  سٌاحه عامه فمره أ  ،رأس م -  13

ش الجالء مبنى دوحه ماسبٌرو السكنى  4بالدور الثامن بالعمار رلم  111، عن سٌاحه عامه فمره أ ، بجهة : شمه رلم    13524

 لسم

،لٌدت فى  211111.111دمحم حسام ابو الفتوح وشرٌكه   شركة  ،  نمل البضائع والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  14

بالدور االرضى  113محل رلم  31، عن نمل البضائع والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : عماره رلم  13522برلم  21101115

 عمارات الشركه الكوٌتٌه

 111111.111باسم عاطف فتحى واحمد التلبانى   شركة  ،  المماوالت العامه والتشطٌبات وتورٌدات عامه   ،رأس مالها    -  15

شمه بالدور  0311، عن المماوالت العامه والتشطٌبات وتورٌدات عامه ، بجهة : ق  13534برلم  21101112،لٌدت فى 

 االرضى ش احمد ٌحً الحى الثامن الهضبه الوسطى الممطم

 10111.111،رأس مالها     1عمر حمدي دمحم حافظ وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب المنشأت المعدنٌة لدي الغٌر  -  16

المعراج  1221، بجهة : لطعه  1، عن تورٌد وتركٌب المنشأت المعدنٌة لدي الغٌر  13613برلم  21101121،لٌدت فى 

 المعادي - 111المنطمه  1المجاورة 

برلم  21101111،لٌدت فى  51111.111محمود السٌد مبرون وشركاه   شركة  ،  تورٌد مواد غذائٌة   ،رأس مالها    -  12

 1الحى الخامس الهضبة الوسطى الممطم شمة  6120، عن تورٌد مواد غذائٌة ، بجهة : ق  13511

،لٌدت فى  11111.111وفاء رشدى الخطٌب وشرٌكها   شركة  ،  تمدٌم  ماكوالت ومشروبات غازٌه  ،رأس مالها    -  11

بالدور االرضى برج  2دٌنه الفسطاط محل م 1، عن تمدٌم  ماكوالت ومشروبات غازٌه ، بجهة : مج  13511برلم  21101111

 /أ المجاوره الثامنه1بلون  12

اٌمن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواد البناء وتأجٌر المعدات واالالت وتركٌبات المصانع والمحاجر وتشغٌلها وخدمات  -  10

،لٌدت فى  1111111.111،رأس مالها     الصناعات التعدٌنٌه والمماوالت وتورٌد المواد الخام الخاصه بالبناء والمحاجر

، عن تورٌد مواد البناء وتأجٌر المعدات واالالت وتركٌبات المصانع والمحاجر وتشغٌلها وخدمات  13554برلم  21101111

 112مه الصناعات التعدٌنٌه والمماوالت وتورٌد المواد الخام الخاصه بالبناء والمحاجر ، بجهة : الدور االول فوق صٌدلٌه حمزه ش

 والكائنه بالشطر الثالث عشر بزهراء 21بالعماره 

 51111.111نهى الشلمامى ورغده شكرى وشركائهم   شركة  ،  المماوالت العامه تمطٌع وتجمٌع االمٌتال   ،رأس مالها    -  21

ج الفرسان المطامٌه الدائرى ابرا 21، عن المماوالت العامه تمطٌع وتجمٌع االمٌتال ، بجهة :  13511برلم  21101114،لٌدت فى 

 1114شمه  11الدور 

برلم  21101111،لٌدت فى  11111.111حامد مرزوق دمحم وشركاه   شركة  ،  تجاره المسامٌر وتورٌدها  ،رأس مالها    -  21

 ش ورشه المطن وٌفتح على ش السبتٌه 21، عن تجاره المسامٌر وتورٌدها ، بجهة :  13511

،لٌدت فى  111111.111د وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتشطٌبات   ،رأس مالها   هشام احمد السٌ -  22

 المعادى الجدٌده 210ش  1، عن المماوالت العمومٌه والتشطٌبات ، بجهة :  13561برلم  21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  21101125،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها     1دمحم رٌاض ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة المعدات الثمٌلة  -  23

 ش الشٌخ ابراهٌم عبدالجواد من ش الشٌخ الطٌار 41 -، بجهة : البساتٌن  1، عن تجارة المعدات الثمٌلة  13512

دمحم حسنى عبد الجواد وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتورٌد وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والعناٌه الشخصٌه والعطور وزٌوت  -  24

،لٌدت  41111.111لعطرٌه والمكمالت الغذائٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى الغٌر والتصدٌر فٌما عدا االدوٌه  ،رأس مالها   النباتات ا

، عن تجاره وتورٌد وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والعناٌه الشخصٌه والعطور وزٌوت النباتات  13504برلم  21101122فى 

 البارون سٌتى الممطم 43لدى الغٌر والتصدٌر فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : عماره العطرٌه والمكمالت الغذائٌه وتصنٌع كل ماسبك 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21101114، وفى تارٌخ    56350تٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مؤسسه النحاس لالس   - 1

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    23102عصام عبد المنعم سٌد احمد سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة السجل 

تم محو/شطب السجل  تم    21101116، وفى تارٌخ    62330سعٌد هالل كامل عوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    24206ه برلم : دعاء امام محمود منٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 4

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    26141دمحم سعٌد حسن علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    65322 عبد التواب رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : زهرة دمحم   - 6

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101121، وفى تارٌخ    4321عبدالمادر عبدالمادر على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 سجل التجارى بامر محو للوفاهمحو المٌد من ال

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    20115حسن عالم دمحم عبدالمحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 1تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    64011سهى عبدالمطلب فرماوى عبدالجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 1السجل  تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    23221رائد صدلً صادق عٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    43164جالل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  حسن مصطفً   - 11

 تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم    21101122، وفى تارٌخ    26430عالء عبد المعز عبد الستار عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 1تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة   محو/شطب السجل

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    56210مدٌحة عبدالخالك بهاء الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101125، وفى تارٌخ    24336لم : احمد دمحم فاروق فؤاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 14

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21101125، وفى تارٌخ    4021خالد ابراهٌم ابوالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 رةمحو المٌد من السجل التجارى لترن التجا

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    25011محمود احمد عبدالعظٌم فهمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو المٌدمن السجل التجارى لترن التجارة

طب السجل  تم محو تم محو/ش   21101126، وفى تارٌخ    56121طارق دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101126، وفى تارٌخ    11211محمود واصل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 المٌد من السجل التجارى نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    11106 ولٌد شولى موافى عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 10

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21101122، وفى تارٌخ    52612حمدى دمحم على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    41516سٌن سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسن زكى ح   - 21

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    24511عالء حمدان زكً عبد الغنً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 جل التجارى لترن التجارةالسجل  تم محو المٌد من الس

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    11263ولٌد عبد الرازق كامل ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101121تارٌخ  ، وفى   22211اسالم صالح احمد صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101121، وفى تارٌخ    21214احمد دمحم دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    61210تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم طه عبد العظٌم عبد الصمد  ،   - 26

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لنرن التجاره

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    44224سامٌه المصٌلحً محمود سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجارهالسجل  تم محو 

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    22201هانً مصطفً سٌد خضٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   21122سعٌد سلٌمان كامل حسٌن سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   20211عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   21110فاطمه دمحم حفظى عبدالناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111س ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   62126مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   11113ده برلم مدحت عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  5

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101116وفً تارٌخ ،   50520دمحم سٌد عبده دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511111.111ٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101112وفً تارٌخ ،   21160دمحم حسٌن دمحم على شباٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   11013 رسمى مالن جرجس معوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  1

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   20116السٌد عبدالرازق عبدالمجٌد برانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   51111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   21126احمد حسٌن احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   21432لٌده برلم محمود دمحم دمحم خلٌل جاد  تاجر فرد ،، سبك  -  11

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   26311ٌعموب حشمت ٌعموب كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   11211ماٌكل مدحت منٌر رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   52103برلم  دمحم احمد فؤاد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  14

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   23111دمحم عمار سٌد احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   111111.111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101126وفً تارٌخ ،   21236دمحم احمد دمحم حمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   11642برلم  رمضان دمحم رجب صالح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  12

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   61115اٌمن مصطفى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   22111عمرو سعد حسن احمد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   15111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   26312دمحم جمال احمد ثابت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   25321رامى مجدى مٌالد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13516عبد الرحمن هشام دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 2ش  6الـتأشٌر:   ، الشمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  13512لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد على حسن ع -  2

 ش بهجت على ابراج المصرى الزمالن 2، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  13512تامر عبد السٌد اسحاق عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الباب الثالث الصاغه 43،  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  13514نبٌل محمود صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش عبد اللطٌف عماره 25

, وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 21101111وفً تارٌخ  13511طه احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ب ابراج المعادى ستارز كورنٌش النٌل  2/1

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  12416ساره احمد مدحت كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 امتداد االمل 10الدور االرضى عماره  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الشمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13513احمد دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مى  -  2

 مساكن اطلس 4مدخل  15الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13510دمحم احمد دمحم بهٌج حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 11شمه  5د تمسٌم االسلكى دور  13ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13515عبد الرحٌم دمحم احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 زهراء المعادى المعادى 6محل  13الشطر  12ب  3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13514ٌده برلم    اٌه اٌمن دمحم كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 ش بورسعٌد 260الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  21021عادل رفاعى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 مدكور البساتٌنش عطٌة سالم من ش  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13512خالد احمد دمحم عاطف طموم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 المعادى 12ش الالسلكى المعادى الجدٌدة غرفة بالشمة رلم  1/2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  13516سومٌه محمود السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 المعادى جاردنز 13عماره  A 1نموزج  11الـتأشٌر:   ، شمه بالدور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  13512مصطفى كمال دمحم مدنى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الجدٌدهش احمد عمر الحلمٌه  5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  13510محمود ملٌجى ابراهٌم ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش شفٌك المعادى 31الـتأشٌر:   ، 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21101114وفً تارٌخ  13516سومٌا محمود السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 المعادى جاردنز المعادى 13عمارة  11نموذج  11الـتأشٌر:   ، شمة بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  13521دمحم عبد المنعم احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش تمسٌم الالسلكى المعادى 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  20211تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن ، -  11

الدوٌمة بنشاط ورشة تصنٌع نحاس بسمة تجارٌة الباشا 6م الحرفٌٌن محل 54الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/بلون

 51111لتصنٌع النحاس براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  20211اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن ، ت -  10

 الدوٌمة6م الحرفٌٌن محل 54الـتأشٌر:   ، بلون

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  20211عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بالدراسةش السباق  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  13523نجوى ابراهٌم على دمحم صالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش عبد المجٌد الشٌخ فاٌده كامل 24وصف الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 21101115وفً تارٌخ  13524هانى دمحم هادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش لصر النٌل 52، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  13525امانى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش االمٌر بشٌر الحلمٌه الجدٌده شمه بالدور االرضى 4، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  66121، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم محمود صالح الدٌن عبد الهادى -  24

الماهرة الجدٌدة بسجل تجاري رلم /  -مركز خدمات البنفسخ التجمع االول  23وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / لطعه 

 العبور 26144

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  13521رلم    دمحم مجدى حسنٌن طه زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  25

 الممطم 6شمه  0ش  462الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  26014دمحم جمال محمود ابو شامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 زٌنب ش محرث الخص السٌده 11الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  62126مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 عشره الف جنٌها 11111ش عزبه العمده بنشاط استثمار عمارى براس مال  0الـتأشٌر:   ، افتتاح  رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  62222ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندي ضٌاء جورج لسطنطٌن صلٌ -  21

 دور اول كاٌروفٌستفال سٌتى التجمع الخامس الماهرة 1 - 120وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  26014دمحم جمال محمود ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ش محرث الخص السٌدة زٌنب 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ارى ابراج النٌل بوالق ابو العال كمركز كورنٌش النٌل المركز التج 2115الـتأشٌر:   ، جعل الرئٌسى االخر والكائن بالعنوان /

 الجٌزة رئٌسى اخر -الزهراء -ش البستان من ش سٌد عبدهللا  24رئٌسى وجعل المركز الرئٌسى الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

كورنٌش النٌل المركز التجارى ابراج النٌل بوالق ابو العال كمركز  2115جعل الرئٌسى االخر والكائن بالعنوان / الـتأشٌر:   ،

 الجٌزة رئٌسى اخر -الزهراء -ش البستان من ش سٌد عبدهللا  24رئٌسى وجعل المركز الرئٌسى الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  62126لٌده برلم    مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  32

 ش عزبه العمده 0الـتأشٌر:   ، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  62126مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 المعادى 1ش حسنٌن الدسولى ح 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  13522احمد على احمد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ابراج عثمان متوسط كورنٌش النٌل  11 - 12الـتأشٌر:   ، 

, وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 21101116وفً تارٌخ  50520دمحم سٌد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 أ ش الهٌئة العامة لتعاونٌات البناء البساتٌن 0تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  13526على حماده احمد عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش معروف من ش رمسٌس لصر النٌل 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  13521دمحم نجٌب عبد العزٌز عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  32

 ش دمحم حسٌن كوتسٌكا المعادى 12, وصف الـتأشٌر:   ، 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21101112وفً تارٌخ  13542محمود حسن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش العروبة مصر المدٌمة 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  12113كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 ش دار االماره ابو السعود مصر المدٌمة 10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  13531سبك لٌده برلم      اسامة رفاعً رشٌدي حسن عالم ، تاجر فرد ، -  41

 الحً االول الممطم  1412وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  21243تعدل الى / ولٌد سٌد سلمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع دمحم عبدالمادر عزبة خٌر هللا البساتٌن  1ٌسً لٌصبح / وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  21243ولٌد سٌد سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 شارع دمحم عبدالمادر عزبة خٌر هللا البساتٌن  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسً لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13541دمحم زٌنهم رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 زهراء المعادى الدور االرضى 51ش مشروع الهٌئة المومٌة لالنفاق ش  4الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112ٌخ وفً تار 60312فتحى لاسم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش جمال عبد الناصر كوتسٌكا المعادى محل الدور االرضى المعادى1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بوالق  -كورنٌش النٌل  -اركادٌا مول  D 04 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بوالق  -كورنٌش النٌل  -اركادٌا مول  D 04الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  22315ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حمدان متولى عل -  42

 ش عواد عٌد البساتٌن 5الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بوالق  -كورنٌش النٌل  -اركادٌا مول  D 04لم الـتأشٌر:   ، محل ر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  13541دمحم ممدوح دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 5ش صالح عشماوى شمه رلم  11العمار  3، الدور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13520ده برلم    اٌهاب احمد العرابً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  51

 4الممطم محل رلم  0ش  1113الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  13532تامر عبد الخالك سعد زغلول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 مطم الخلٌفةش كرٌم بنون الم 0450وصف الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  12113كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 11111ش دار االماره ابو السعود بنشاط تجاره البماله براس مال  10الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  22240اشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد دمحم ب -  53

 مرحلة اولى زهراء مدٌنة نصر 31بالدور الثالث عمار رلم  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / غرفة من شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13532احمد حسن عبد هللا عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بٌتشو زهراء المعادى المعادى 11الـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13544اٌمن احمد ابراهٌم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 رضى دار السالمش االمام على من ابو الوفا شمه بالدور اال 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  13530دمحم كمال الدٌن دمحم فهمً عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 المعادي - 0ش  26وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13555احمد ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 تمسم االصالح الزراعى 411ش  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  60312فتحى لاسم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

راس مال /  -نشاط / بمالة شاملة  -ى ش جمال عبد الناصر وتسٌكا محل بالدور االرض 1الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌس اخر بالعنوان / 

 ج م 5111

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  13531احمد ابراهٌم محمود دمحم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 وكالة المكوه خان الخلٌلى  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13543  دمحم رمضان دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  61

 ش الجواٌر 32الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  13536دمحم حازم عبدالوهاب دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 امتداد االمل  05ش  1 -الـتأشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13552الجٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن احمد عبد  -  62

 الممطم 1شمه  11عباد الرحمن الدور  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13552محمود ابراهٌم دمحم السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الدور الثانى الملحك التجارى هٌلتون رمسٌس  61لـتأشٌر:   ، الوحده ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  13556ابراهٌم مصطفى عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الدور الثانى  1ش بنن مصر من ش دمحم فرٌد شمة  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13551دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد سامً بهجت -  65

 الممطم الدور الثالث  3مدٌنة عباد الرحمن شمه رلم  11 -الـتأشٌر:   ، الخلٌفة 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101111وفً تارٌخ  13541عبدالفتاح علً عبدالفتاح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الدور االرضً  5صمر لرٌش الكندي شمه  20 -الـتأشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  24644عبد الحمٌد عبد الحمٌدعلى العتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

االرضً فوق البدروم ) ٌمٌن مدخل العمار ( بالعمار الممام علً  أ بالدور 1وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 1الخلٌفة  -الممطم  -الحً الثامن الهضبة الوسطً  0311المطعه رلم / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13550اشرف على سٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 خ رٌحان الدور الثالث ش الشٌ 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13542دٌنا ماجد السعٌد السعٌد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 الحى السادس الهضبة الوسطى الممطم الخلٌفة 2435ق  1الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13553ده برلم    احمد دمحم السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  21

 111ش  26الدور االرضى عمار  1الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  13562احمد حسن ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 رضى عابدٌنش دمحم فرٌد محل بالدور اال 62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  13561ماٌكل ظرٌف عٌاد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 مول الترجمان  312الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101115وفً تارٌخ  13561دمحم ابراهٌم عبد هللا احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الممطم 2مدخل  1م اطلس ب  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13564عً دمحم دمحم عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش مصطفً كامل  12 -الـتأشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13563،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عارف ابراهٌم احمد ، تاجر فرد  -  25

 الدور الثانى فوق االرضى  23ش شرٌف عمارة باب اللوق غرفة بالشمة رلم  2الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 21101110وفً تارٌخ  13566عبد الرازق عبد الحلٌم دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 تمسٌم المستمبل الهضبه الوسطى الممطم 112وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  13565كرٌم اسماعٌل اسماعٌل عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بالدور الثالث 13حاره الصالحٌه ورشه رلم  21وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  13562حسنٌن عبدالرحمن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر  -  21

 سوق الفسطاط  16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  20431احمد ماهر فرغلى ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 -مٌدان العروسة بملن / انشراح عبدالسالم احمد  -ش الشٌراتون  116ح محل رئٌسً اخر بالعنوان / عمار رلم الـتأشٌر:   ، أفتتا

  51111الغردلة بنشاط/ فندق شعبً براس مال/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  42203عبٌر فراج حسنٌن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 طرٌك االتوستراد المعادي  21ابراج االمل الدور الثانً شمه  04،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  11222اسامة السٌد ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش طلخا  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  13521    شعبان ادرٌس دمحم عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  12

 أ اسماعٌل صبرى3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  13522أسماء محمود عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 1الممطم شمه  -ً شارع كلٌة الصٌدله الهضبة الوسط 2504ق  -الـتأشٌر:   ، الخلٌفة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  42203عبٌر فراج حسنٌن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 طرٌك االتوستراد المعادي  21ابراج االمل الدور الثانً شمه  04الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13521د ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌحٌى على عبد هللا ، تاجر فر -  15

 عمارات الشركه الكوٌتٌه شمه بالدور االول 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  13525عبدالناصر حسن دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش الجمهورٌة عزبة  دسولً  44 -البساتٌن وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  61615عماد مٌالد معوض حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 روكسى -ش المبة  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13526 فرٌده حسانٌن عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 5حسانٌن دسولى شمة  21ش الحسٌنى من ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13522ولٌد السٌد سمٌر دمحم السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 ب ش مصر حلوان الزراعى 51الدور االول عمار  3الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  65142اشرف على رزق شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 مسجد بهاء النور الرابعه الناصرٌة -الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/رمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  65142رلم    اشرف على رزق شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  01

 أ ش محمود الغازى ملن / دمحم السٌد حسٌن لزامل 11الـتأشٌر:   ، المنطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  21154امٌن اسماعٌل دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 ش عبد اللطٌف  54ٌل العنوان لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  13511محمود دمحم محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 ش المصر العٌنى السٌدة زٌنب 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  13514لٌده برلم     دمحم سعٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك -  04

 السٌدة زٌنب  السٌدة زٌنب 414، مجمع المواردى مٌدان ابو الرٌش شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  11013رسمى مالن جرجس معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 1ح عزت السندبٌسً بوالق ابو العال  5، تعدٌل العنوان لٌصبح / الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  13511أسامة عثمان دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 المعادى 14دجلة المحل رلم  233ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  13501سبك لٌده برلم     أحمد عصمت دمحم جمال ، تاجر فرد ،  -  02

 امتداد االمل االوتوستٌراد المعادى 04الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101126وفً تارٌخ  13511دمحم سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 سحر الدوٌمه لسم منشٌه ناصرش الحرٌه بجوار ابو 3

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  13512سٌد سلٌمان بكرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 ب ش جمعٌة تنفٌذ االحكام المعادى الجدٌدة غرفة من شمة المعادى 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  64342سبك لٌده برلم      دمحم عاطف عبد المنعم الرداف ، تاجر فرد ، -  111

نشاط/  -الممطم الخاٌفة  26ق  6111و 6112الدور االرضى تمسٌم  4وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / محل 

 ج م       511111راس مال  -سمه تجارٌة زون زاى للماكوالت االسٌوٌه -ماكوالت اسٌوٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  13515دمحم احمد عبد الحمٌد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الدور السابع عابدٌن 34ش رشدى شمة  36الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 21101126وفً تارٌخ  64342دمحم عاطف عبد المنعم الرداف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الممطم الخلٌفة 26ق  6111و 6112الدور االرضى تمسٌم  4وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  21246جالل سمٌر جالل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 شك الثعبان طره  E/1سابما  - E/30الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ضمن المطعه 

وفً تارٌخ  21246تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجالل للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شك الثعبان طره  E/1سابما  - E/30تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ضمن المطعه  21101122

تم  21101122وفً تارٌخ  21246سم التجارى لٌصبح / جالل سمٌر جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل اال -  115

 شك الثعبان طره  E/1سابما  - E/30تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ضمن المطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13502عمرو دمحم دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش عدلى الملٌجى من ش كرٌم بنونه الممطم 3شمه  0351الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13506فادى خٌرى صادق بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 1ش مجد االسالم غرفه رلم  0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101122وفً تارٌخ  61411سٌد دمحم حماد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 عمارات الشركة الكوتٌة المرحلة الثالثة البساتٌن 32عماره  126، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13502لم    كرم احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  110

 ٌولٌو 26ش العلٌمى ٌفتح على  3و1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13611دمحم حسٌن رشدى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لممطم الخلٌفةا 0موازى لشارع  346ق  11ش  11الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  13500خالد حسٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بالدور الرابع عابدٌن 121ش على مكتب  215الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  13505دعاء مرسى عبد العال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش دمحم نسشٌم السٌدة زٌنب السٌدة زٌنب 2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  13611اٌمن ٌونس الدسولى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش الكرامه من م السادات ح المعادى المعادى 5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  13615خالد حافظ ٌوسف ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 المعادى البساتٌن 4ش احمد زكى شمة رلم  35الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  62452احمد شطٌفة ابراهٌم الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 163عمارات صمر لرٌش البساتٌن افتتاح رئٌس اخر / بالعنوان/  110وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر بالعنوان / 

 ج م 51111عمارات صمر لرٌش المعادى الجدٌدة بنشاط/ مماوالت وتشطٌبات وتورٌدات عمومٌة راس مال/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  13612،  سبك لٌده برلم    احمد محمود على محمود دمحم ، تاجر فرد  -  116

 ش مسجد الرحمن ش احمد زكى البساتٌن 0وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  13614دمحم احمد عبد المجٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ابراج بدر المعادىش السعادة  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  62452احمد سطٌفه ابراهٌم الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 عمارات صمر لرٌش المعادى الجدٌدة البساتٌن 163وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121فً تارٌخ و 13342دمحم زٌنهم شعبان عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ح الصالحٌه الجمالٌة 21الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح/ الدور الثالث 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  22326رضا سٌد عبد ة امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ة العدوٌة المماصٌص  الدور االرضً الجمالٌةحار 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  13611مصطفى على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 امتداد االمل االوتوستراد المعادى 35عمار  2الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  21150ك لٌده برلم    هناء ٌكرى شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  122

 مٌدان صالح الدٌن الخلٌفه  0عمار  2الـتأشٌر:   ، حجرة رلم / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  13610دمحم حجاج سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 بالدور الخامس بعد االرضى 11اغب طره البلد شمه رلم ش توفٌك ر 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  13613دمحم عادل دمحم زكى غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الدور السادس كورنٌش النٌل  12الـتأشٌر:   ، ابراج عثمان برج رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  21150جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء ٌكرى شحاته دمحم ، تا -  125

 مٌدان صالح الدٌن الخلٌفه  0عمار  2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / حجرة رلم 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101120وفً تارٌخ  13611سعدٌه زناتى حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش السبع بنات مصر المدٌمة 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  13611دمحم محمود خالد ابراهٌم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش عمرو بن العاصى زعتر سابما طرة االسمنت المعادى 2وصف الـتأشٌر:   ، 

  ــــــــــــــــــــــ   

 النشاط    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  11061مسعود فوزى مرسى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مماوالت اعمال حفر وردم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  11632   محمود احمد دمحم دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  2

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة عطارة وتعبئة حبوب وغالل وتجارة البمولٌات والخضروات المجففه والتمور والعسل 

 والتعبئة والتغلٌف باالٌدى ولدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  23426دمحم احمد رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافة نشاط / مماوالت متكاملة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  26112احمد ٌحٌى دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

ه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه تعدٌل النشاط لٌصبح / استشارات هندسٌة ومماوالت وتورٌدات عمومٌ

 2110/5/16 2060صادر بتارٌخ  2110لسنه  121بموجب موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  21021عادل رفاعى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 مواد غذائٌة وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة التأشٌر:  اضافة نشاط / تعبئة وتغلٌف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  11140دمحم مصطفً احمد احمد الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافه نشاط / متعهد نمل برى بضائع فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  41112وه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم عبد الحى ابراهٌم لنص -  2

 التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستٌراد

وفً  41112المؤسسه العربٌه لتجاره الجلود ومستلزماتها/ حازم عبد الحى ابراهٌم لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اط , وصف التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستٌرادتم تعدٌل النش21101115تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  51210احمد دمحم احمد عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 اضافه نشاط / تركٌبات اجهزه كهربائٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  الغاء 21101116وفً تارٌخ  50520، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سٌد عبده دمحم  -  11

 نشاط / تجارة مستلزمات الكمبٌوتر والغاء نشاط التسوٌك العمارى

ر:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأش21101116ٌوفً تارٌخ  41116حسام مصطفً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 1الغاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  21243تعدل الى / ولٌد سٌد سلمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 1التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه انترٌهات خشبٌة وتورٌد انترٌهات خشبٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101112وفً تارٌخ  21243فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد سٌد سلٌمان حسن ، تاجر -  13

 1تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه انترٌهات خشبٌة وتورٌد انترٌهات خشبٌة 

:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21101112وفً تارٌخ  11115تحٌة ٌوسف الٌمنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافه نشاط / تورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت

تم تعدٌل 21101112وفً تارٌخ  56100احمد لاسم دمحم العربى دمحم العربى )كى ,جى ,ام ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تجاره شنط حرٌمى بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101112وفً تارٌخ  11026هٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم زٌنهم دمحم ابرا -  16

 1تعدٌل النشاط لٌصبح /ورشة دوكو وسمكرة سٌارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  56636ابراهٌم عثمان عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 فة نشاط / تورٌد االدوٌة ومستحضرات التجمٌلالتأشٌر:  اضا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  11652دمحم صبحى فتحى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر فٌما عدا االدوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  56402عادل عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم -  10

 الغاء نشاط / بٌع واصالح وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ا21101110وفً تارٌخ  12121احمد دمحم ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافه نشاط / تجاره الذره والدلٌك والحبوب واالعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101110وفً تارٌخ  43132تامر دمحم دمحم عبدالغنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره عطاره

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  12216سبك لٌده برلم     هوٌدا على عبد المادر سٌد احمد ، تاجر فرد ، -  22

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات مستلزمات صٌانه مداخن من ماكٌنات ومعدات كهرباء فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:   تم21101121وفً تارٌخ  35212رضا عبدالرحمن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 2110/211صادر  2110/2/16على  4125الغاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  65111دمحم عبد الوهاب عبد الحلٌم ابو سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

ح / المماوالت العامة والتورٌدات وتورٌد أعمال مستلزمات المحاجر وشراء وتأجٌر واستصالح وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصب

 1وتمسٌم وبٌع االراضً البور الصحراوٌة والمستصلحة واالعمال الزراعٌة والصناعٌة واالدارٌة والسكنٌة واالراضً الصحراوٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  45132م   حسام الدٌن ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  25

 2110/115صادر  2110/4/25فى  2242التأشٌر:  بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  61615عماد مٌالد معوض حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الغاء نشاط /االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101122وفً تارٌخ  21411 زكى ابو السعادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم -  22

 التأشٌر:  الغاء نشاط / تنظٌم رحالت السٌاحة الداخلٌة الشامله

وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21101122وفً تارٌخ  52103دمحم احمد فؤاد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 2110/252صادر  2110/2/16على  4125بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  الغاء 21101125وفً تارٌخ  13131دمحم سعٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 نشاط / بٌع كمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , 21101125وفً تارٌخ  13131ه برلم   تعدل لٌصبح / دمحم سعٌد دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  31

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط / بٌع كمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  21154امٌن اسماعٌل دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

الغاء  -نواعها وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه وتورٌد االجهزه الكهربائٌه التأشٌر:  اضافه نشاط / صٌانه االجهزه الكهربائٌه بكافه ا

 نشاط االستٌراد فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101126وفً تارٌخ  65634خالد اشرف عبد الوهاب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجارة السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  21103هشام احمد احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اضافه نشاط / تورٌد اطارات وبطارٌات وجنوط ولطع غٌار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌل النشاط , وصف تم تعد21101121وفً تارٌخ  12215مصطفى دمحم محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

التأشٌر:  اضافة نشاط / ادارة وتشغٌل االلعاب االلكترونٌة والعاب المهارة والذكاء والسمولٌتر فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول علً 

 ( . 2110لسنة  264التراخٌص الالزمة ) موافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121ً تارٌخ وف 50130خالد حسن عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  61115اٌمن مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت التجارٌة وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  13126حد دمحم لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رنا ا -  32

 2110لسنة  236تعدٌل النشاط لٌصبح / الدعاٌة واالعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت  واالنترنت وٌوجد موافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  60164،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم احمد سالم عارف ، تاجر فرد -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط/ تجارة منتجات خان الخلٌلى بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101120وفً تارٌخ  26312دمحم جمال احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

تورٌدات عمومٌة وتركٌبات وصٌانة انظمة التكٌٌف المركزى والحرٌك والصرف الصحى واالعمال تعدٌل النشاط لٌصبح/ 

 الكهرومٌكانكٌة

تم تعدٌل النشاط , 21101120وفً تارٌخ  44113عصام عبد الرحمن دمحم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / اداره كافٌترٌات ومطاعم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101120وفً تارٌخ  22261ممدوح كمال دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اضافة نشاط / تجارة وتورٌد الخردة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101120وفً تارٌخ  21256حسناء السٌد احمد حرحور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ٌر:  اضافة نشاط المماوالتالتأش

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  13521دمحم مجدى حسنٌن طه زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  13536جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حازم عبدالوهاب دمحم امٌن ، تا -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13552حسن احمد عبد الجٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  13561اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم عبد هللا احمد عبد هللا ، ت -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13521دمحم ٌحٌى على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  13611،  سبك لٌده برلم   اٌمن ٌونس الدسولى عبد الفتاح ، تاجر فرد  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13516عبد الرحمن هشام دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  13512رلم   خالد على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13532احمد حسن عبد هللا عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101126تارٌخ وفً  13511دمحم سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  13512سٌد سلٌمان بكرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  12113كامل فوزي هاشم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  13531اسامة رفاعً رشٌدي حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21101126وفً تارٌخ  13515دمحم احمد عبد الحمٌد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  64342دمحم عاطف عبد المنعم الرداف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21101121وفً تارٌخ  62452احمد سطٌفه ابراهٌم الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  13521دمحم عبد المنعم احمد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة21101116وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  62126مخلص عبد الرحٌم مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  13522احمد على احمد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13550اشرف على سٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  13521شعبان ادرٌس دمحم عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  13522أسماء محمود عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  13612احمد محمود على محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  13614دمحم احمد عبد المجٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13513 عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مى احمد دمحم -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13564عً دمحم دمحم عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  13501جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أحمد عصمت دمحم  -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13514اٌه اٌمن دمحم كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  13526اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على حماده احمد عبد النعٌم ، ت -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  13562احمد حسن ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  21150لٌده برلم    هناء ٌكرى شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  20211عمرو دمحم سٌد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  13523برلم    نجوى ابراهٌم على دمحم صالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13544اٌمن احمد ابراهٌم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13526فرٌده حسانٌن عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13500خالد حسٌن حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  13615خالد حافظ ٌوسف ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13512تامر عبد السٌد اسحاق عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  13514نبٌل محمود صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  13511طه احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13543دمحم رمضان دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13552محمود ابراهٌم دمحم السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13556ابراهٌم مصطفى عباس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13515عبد الرحٌم دمحم احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13520اٌهاب احمد العرابً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13563ابراهٌم عارف ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101110وفً تارٌخ  13566عبد الرازق عبد الحلٌم دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 اص, وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13502كرم احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  13610دمحم حجاج سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  13613ل دمحم زكى غالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عاد -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  13512مصطفى كمال دمحم مدنى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  13510هٌم ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ملٌجى ابرا -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13541دمحم ممدوح دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  13522ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد السٌد سمٌر دمحم السباع -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13611دمحم حسٌن رشدى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13510،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم بهٌج حمزه ، تاجر فرد -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  13516سومٌا محمود السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  24122   أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  13506فادى خٌرى صادق بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  13530 دمحم كمال الدٌن دمحم فهمً عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  62

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13555احمد ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13541عبدالفتاح علً عبدالفتاح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  13516سومٌه محمود السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111خ وفً تارٌ 13512خالد احمد دمحم عاطف طموم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13541دمحم زٌنهم رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  13542دٌنا ماجد السعٌد السعٌد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  13562سمر حسنٌن عبدالرحمن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن21101112وفً تارٌخ  60312فتحى لاسم متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  13511محمود دمحم محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و21101122وفً تارٌخ  13502عمرو دمحم دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  13611مصطفى على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  13525امانى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  13531احمد ابراهٌم محمود دمحم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13551احمد سامً بهجت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  13565رٌم اسماعٌل اسماعٌل عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ك -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  13511أسامة عثمان دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  13505ء مرسى عبد العال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعا -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  13611دمحم محمود خالد ابراهٌم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  13521حمد دمحم نجٌب عبد العزٌز عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  13542محمود حسن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13553احمد دمحم السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  42203عبٌر فراج حسنٌن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101125وفً تارٌخ  13514فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد دمحم  -  15

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101115وفً تارٌخ  13524هانى دمحم هادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  26014د ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمال محمود ابو شامه ، تاجر فر -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  13532تامر عبد الخالك سعد زغلول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  13561بك لٌده برلم   ماٌكل ظرٌف عٌاد عبٌد ، تاجر فرد ،  س -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  13525عبدالناصر حسن دمحم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  13611برلم    سعدٌه زناتى حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  01

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101116وفً تارٌخ  24122أشرف جرجس بولس فرج ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌر: افرادالتأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / جرٌن  11061تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 هاوس للمماوالت اعمال الحفر وردم  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح/عمارة  26112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  2

   Emaret misr for engineering  Consultancy EMECمصر لالستشارات الهندسٌه امٌن 

تجارٌة / الشٌف للمواد الى: اضافة سمه  21021تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  3

 الغذائٌة  

الى: اضافة سمه تجارٌة لتصبح / المتحدة  21122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 للمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة  

اضافه سمه تجارٌه / جولدن مان الى:  62521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  5

 لتصنٌع المالبس  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / زاراتٌم   61163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  6

zara team   

: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / تى بى الى 11406تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  2

   tbeاى 

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / بٌت  50520تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  1

 الخبرة للتورٌداتالعمومٌة واالستٌراد والتصدٌر  

الى: اضافة سمة تجارٌة /الكوتش لتجدٌد  11026الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21101112،  فى تارٌخ :   -  0

 السٌارات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /مؤسسة  56100تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101112،  فى تارٌخ :   -  11

 كى. جى. ام لتجاره الشنط بالجمله  

الى: اضافة سمه تجارٌة / درماالٌف   11652التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21101111،  فى تارٌخ :   -  11

Dermalife   

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح /  11212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  12

 المصرٌة للحداٌد والبوٌات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكه  20111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  13

 باركٌه لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مطعم  20166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  14

 عصفور  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / البلطى  21126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  15

 للمنظفات والنمل  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: اضافة السمة / فرفورجٌه استٌل  13265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  16

 والمماوالت   للصناعات المعدنٌة

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الملٌجى  41442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  12

 للمشوٌات  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح /  54121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  11

 ق سٌد احمد عبد هللا ابو رٌه  طار

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / جالل  21246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  10

 سمٌر جالل  

ارىلتصبح / مؤسسة الى: تعدٌل االسمه التج 12541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  21

 المحبة لتجارة الموبٌلٌا  

الى: اضافة سمه تجارٌة/ الفرعونٌة لتجارة  22111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  21

 منتجات خان الخلٌلى  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / لٌراط  13210تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  22

 لالستٌراد  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح/ بازاندكو  13126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  23

   buzzandcoللدعاٌة واالعالن  

 Fullالى: اضافة السمة / فول فٌجٌن فً ار  12215شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال21101121،  فى تارٌخ :   -  24

Vision VR   

الى: تعدٌل السمه التجارٌةالى/ كافتٌرٌا بٌت  60560تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  25

 العز  

الى: تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / جمانه  12121شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال21101120،  فى تارٌخ :   -  26

 انعام احمد دمحم الصدر  

الى: تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / جمانه  12121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  22

 انعام احمد دمحم الصدر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21110برلم       21101114دمحم حفظً عبدالناصر   ، تارٌخ :  -  1

 21302برلم       21101121دمحم حفظً عبدالناصر حمد   ، تارٌخ :  -  2

 21163برلم       21101125السٌد دمحم على دمحم   ، تارٌخ :  -  3

 11562برلم       21101125، تارٌخ : ماهر دمحم رفاعى عامر    -  4

 21030برلم       21101125رؤف سامً راغب صلٌب   ، تارٌخ :  -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 13526برلم       21101122دمحم سٌد احمد السٌد   ، تارٌخ :  -  6

 54121برلم       21101122طارق سٌد احمد عبد هللا ابو رٌه   ، تارٌخ :  -  2

 54121برلم       21101122 ابو رٌه   ، تارٌخ : طارق سٌد احمد عبد هللا -  1

 41442برلم       21101121انور ابراهٌم ملٌجى على   ، تارٌخ :  -  0

 41442برلم       21101121انور ابراهٌم ملٌجى على   ، تارٌخ :  -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى  بامر محو الغاء الفرع   21101114، وفى تارٌخ    61515برلم : 

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    12161منى عرٌان و شهٌرة عادل عونى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم محو المٌد لنمل الممر الى محافظة الفٌوم

تم    21101114، وفى تارٌخ    23221شركه هجربوتا للتجاره والتوزٌع  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 3

وتعٌٌن / فارس سٌد حسن شهاب الدٌن  2121/6/31محو/شطب السجل  مدة فترة التصفٌه للشركه لمدة اثنا عشر شهر حت 

الماهرة مصرى الجنسٌه ٌموم المصفى بجمٌع االعمال التى تمتضٌها التصفٌه وفما لما نص  1050/6/11كمصفى للشركة من موالٌد 

 علٌه المانون وعلى وجه

تم محو/شطب السجل  تم    21101116، وفى تارٌخ    65111دمحم ابراهٌم وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو المٌد لنمل الممر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21101112، وفى تارٌخ    23211محمود حسن ودمحم حسٌن و دمحم الدردٌر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 سجلمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من ال

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    62222شرٌف البدرى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب

تم محو/شطب السجل  تم    21101110، وفى تارٌخ    51123دها برلم : شولً ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌ   - 2

 فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌامحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل  تم    21101110، وفى تارٌخ    51123شولى ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌامحى المٌد من السجل فسخ الشركه

تم محو/شطب السجل  تم    21101110، وفى تارٌخ    51123شولً ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌامحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    11312ة اوالد المهدى للبماله  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شرك   - 11

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    61435ك لٌدها برلم : عماد مجدى ومجدى ناجى  ، توصٌة بسٌطة  سب   - 11

 السجل  تم فسح الشركة وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحو المٌد من السجل التجارى جنوب

محو/شطب  تم   21101110، وفى تارٌخ    61435عماد مجدى ومجدى ناجى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  تم فسح الشركة وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحو المٌد من السجل التجارى جنوب

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    61435عماد مجدى ومجدى ناجى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 ل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحو المٌد من السجل التجارى جنوبالسجل  تم فسح الشركة وتصفٌتها واستالم ك

، وفى تارٌخ    5260شركة جننٌكو مهندسون ومماولون عمومٌون ووكالء تجارٌون  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 14

خ انتهاء مدة تصفٌة الشركة فى تم محو/شطب السجل  مد اجل مدة تصفٌة الشركه لمدة عام اخر تبدا من تارٌ   21101121

 2121/2/0وتنتهى فى  2110/2/11

تم    21101121، وفى تارٌخ    11611رجب صفا هللا السٌد جاد الحك وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 من السجل محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد

تم    21101121، وفى تارٌخ    22511نفٌن عادل كمال اسماعٌل وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    30332سبك لٌدها برلم : مجدى مصطفى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة     - 12

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    21341صبرى عرفه وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    21341صبري عرفه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 10

 حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجلتم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه 

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    32116اسماعٌل ابراهٌم دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتهااستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    32116ابراهٌم دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  اسماعٌل   - 21

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتهااستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21101125وفى تارٌخ  ،   51111شرٌف احمد جوده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    51111شرٌف احمد جوده وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 ا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجلالسجل  تم فسخ الشركه وتصفٌته

تم محو/شطب    21101126، وفى تارٌخ    25135اسراء عبدالعال ٌوسف وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 السجل  تم فسخها وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله

تم    21101122، وفى تارٌخ    20241وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  مشٌرة حماد عبدالحمٌد فراج   - 25

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم    21101122، وفى تارٌخ    65125عبد الحمٌد الشحات عبده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 /شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتةمحو

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    61361حامد دمحم حامد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101116وفً تارٌخ   ، 54024احمد ابو الفتوح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101116وفً تارٌخ   ، 54024بح/ وائل طه لوره وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌص -  2

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101116وفً تارٌخ   ، 54024احمد ابو الفتوح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101116وفً تارٌخ   ، 54024تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ وائل طه لوره وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111111.111ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

وفً  21661تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101116تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101116وفً تارٌخ   ، 21661مصطفى عبد النبى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101112وفً تارٌخ   ، 40201جورج حنا ممار حنا وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 62161على سٌد بدوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   11211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

نعدٌل االسم التجارى الى / على سٌد بدوى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  0

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101111وفً تارٌخ   ، 62161،

 جنٌه   11211111.111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -جارٌة للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة االولً بمدٌنة العبور تعدٌل السمة الت -  11

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 62161شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، First Candy Factoryلتصبح / مصنع فرست كاندي 

 جنٌه   11211111.111لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 62161على سٌد بدوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم نعدٌل االسم التجارى الى / على سٌد بدوى  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101111وفً تارٌخ   ، 62161،

 جنٌه   11211111.111،

 13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -ولً بمدٌنة العبور تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة اال -  13

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 62161توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، First Candy Factoryلتصبح / مصنع فرست كاندي 

 جنٌه   11211111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101115وفً تارٌخ   ، 11211بدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه ع -  14

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11211، سبك لٌدها برلم ،  عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه توصٌة بسٌطة 1ام المرى للصناعه والتجاره  -  15

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101115،

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره  -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  21101115وفً تارٌخ   ، 11211بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،توصٌة 

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101115وفً تارٌخ   ، 11211شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   51111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل 

وفً تارٌخ    11211عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 1ام المرى للصناعه والتجاره  -  11

 جنٌه   51111.111رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 21101115،

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره  -  10

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  21101115وفً تارٌخ   ، 11211توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101115وفً تارٌخ   ، 11211شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11211عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 1ره ام المرى للصناعه والتجا -  21

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101115،

ها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمت -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  21101115وفً تارٌخ   ، 11211شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101115وفً تارٌخ   ، 11211رلم ،شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  23

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11211عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 1ام المرى للصناعه والتجاره  -  24

 جنٌه   51111.111ال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الم 21101115،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره  -  25

المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  تم تعدٌل رأس 21101115وفً تارٌخ   ، 11211شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 21211دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   1151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 21211دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 21211ا برلم ،دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌده -  21

 جنٌه   1151111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 22620محمود امام عمر وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   311111.111المال لٌصبح رأس مالها ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس

وفً تارٌخ    43021المكتب الفنً للمماوالت المتكامله ) سٌد موسً عبدالرحٌم وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   6111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101110،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 45012عصام عٌد علً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   121111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101125وفً تارٌخ   ، 21246عادل دمحم عبد العلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 26144الصفا كول حسٌن متولى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   11111.111، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ورثه حسن متولى مصطفى ) دمحم حسٌن وشركائه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  34

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101126وفً تارٌخ   ، 26144،

 جنٌه   11111.111،

تم تعدٌل رأس  21101126وفً تارٌخ   ، 26144حسٌن متولى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، الصفا كول -  35

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

بك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ورثه حسن متولى مصطفى ) دمحم حسٌن وشركائه ( شركة تضامن  ، س -  36

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101126وفً تارٌخ   ، 26144،

 جنٌه   11111.111،

تم تعدٌل رأس  21101121وفً تارٌخ   ، 63453اسالم على رشاد ورامى على رشاد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   المال , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,  21101120وفً تارٌخ   ، 11126احمد عوٌس وشركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101120وفً تارٌخ   ، 11126عبد الرحمن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد -  30

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس المال ,  تم تعدٌل 21101120وفً تارٌخ   ، 11126احمد عوٌس وشركاؤه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101120وفً تارٌخ   ، 11126تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   1111111.111،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  1شركة الحسنٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة / بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكته  -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101120وفً تارٌخ   ، 51120،

 جنٌه   111111.111،

( شركة تضامن  ، سبك Future Petrolium Servicesٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه المستمبل للخدمات البترولٌه )تعد -  43

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101120وفً تارٌخ   ، 51120لٌدها برلم ،

 جنٌه   111111.111،

نٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة ) بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها تعدل الى / شركة الحس -  44

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101120وفً تارٌخ   ، 51120برلم ،

 جنٌه   111111.111،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  63650اسامه عزٌز متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش طلعت حرب 34بالدور الثانى فوق االرضى المسروق بالعمار رلم  6الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / ش 

لمالبس الجاهزه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها شركة المحبه لتجارة ا -  2

بالدور الثانى فوق  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / ش  21101114وفً تارٌخ  63650برلم    

 ش طلعت حرب 34االرضى المسروق بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  12161عرٌان و شهٌرة عادل عونى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    منى  -  3

المرحلة االولى كوم اوشٌم منطمة الفتح الصناعٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل  23وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ق 

 التجارى جنوب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  21011شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عادل حسٌن محمود و  -  4

 شك الثعبان طره  D/ 444وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الشركة الى/ لطعة ارض رلم 

تعدٌل العنوان , تم  21101114وفً تارٌخ  21011عادل حسٌن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شك الثعبان طره  D/ 444وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الشركة الى/ لطعة ارض رلم 

تم  21101115وفً تارٌخ  22252تعدٌل االسم لتجارى /ٌاسررمضان عبده وشرٌكاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 طره شك الثعبان  -المنطمة الصناعٌة  D/213صبح /المطعهتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

تم  21101115وفً تارٌخ  22252عبدالمنعم فاٌزوٌاسررمضان عبده وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ان طره شك الثعب -المنطمة الصناعٌة  D/213تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /المطعه

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  62101محمود دمحم همام ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ( بالشطر السابع زهراء المعادى 53( بلون ف)12وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة بالدور االرضى بالعمار رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  65111، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     دمحم ابراهٌم وشرٌكة -  0

ناصٌة عبدالعال السوهاجى ارض اللواء العجوزة الجٌزة وبذلن  1الـتأشٌر:   ، نعدٌل مركز الشركة لٌصبح / بدروم برج العز رلم 

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21661االسم التجارى لٌصبح / احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل  -  11

المنطمه الصناعٌه طره شك  D 414تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 21101116وفً تارٌخ 

 التعبان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  21661ة ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى عبد النبى وشركاه ، توصٌة بسٌط -  11

 المنطمه الصناعٌه طره شك التعبان  D 414وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  20531على عزالدٌن على على حسن وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 الحى االول -( 1( مجموعة )41( بالدور االرضى بالعمار رلم )2وان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /محل رلم )العن

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  20531على عزالدٌن على على حسن وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

الدور االرضى مٌدان التحرٌر بنشاط سٌاحة عامة براس مال  3مبلٌون محل رلم شارع شا 2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

2111111 

تم  21101112وفً تارٌخ  21555تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / نصار جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ش مؤنس افندى 22تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  21555منصور وعلى نصار العمال الفراشه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ش مؤنس افندى 22العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

وفً تارٌخ  21555رلم    ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها ب Nassar Groupتعدٌل االسم التجارى لٌصبح / نصار جروب   -  16

 ش مؤنس افندى 22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101112

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  40201جورج حنا ممار حنا وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ( المتفرع من ش الجزائر 312( ش )2صبح /كائن فى )وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  22244نبٌل ناشد هابٌل وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌن  112الـتأشٌر:   ، السادات مجمع الصناعات الصغٌره والمتوسطه وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  45012صام عٌد علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ع -  10

 ح دروٌش من وابور الطحٌن  12وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  52311دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

أ بمنطمة الصناعات المتوسطة بمدٌنه بنً سوٌف  02 - 2وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لطعه االرض رلم /

 الجدٌدة 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  52311دمحم متولى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1تعدل الى/ د  -  21

أ بمنطمة الصناعات المتوسطة بمدٌنه بنً  02 - 2لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لطعه االرض رلم /ا

 سوٌف الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  52311دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

أ بمنطمة الصناعات المتوسطة بمدٌنه بنً سوٌف  02 - 2ر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لطعه االرض رلم /وصف الـتأشٌ

 الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  52311دمحم متولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 أ بمنطمة الصناعات المتوسطة بمدٌنه بنً سوٌف الجدٌدة  02 - 2/ لطعه االرض رلم / الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  26643دعاء دمحم حسٌن وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 ش الحرٌة بنشاط معرض سٌارات 212وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  21463م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1ركه العمارٌه المصرٌه شالش -  25

طرٌك االسكندرٌه الماهرة  41العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان/ الورش المركزٌه بمرٌوط بالكٌلو 

 الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  23232وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شفٌك عبد الخالك علٌوه وشركاة ، ت -  26

 ب 61ش  11وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه بالدور االرضى بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  23232تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شفٌك عبد الخالك علٌوه وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ب 61ش  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه بالدور االرضى بالعمار رلم  21101126

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  23232شفٌك عبد الخالك علٌوه وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ب 61ش  11ٌل العنوان لٌصبح / شمه بالدور االرضى بالعمار رلم وصف الـتأشٌر:   ، تعد

وفً تارٌخ  23232تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شفٌك عبد الخالك علٌوه وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  20

 ب 61ش  11ى بالعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه بالدور االرض 21101126

وفً تارٌخ  16651م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1الشركه المصرٌه للصرافه واالعمال المالٌه )ش .م -  31

أ ش الجمهورٌه بجوار البنن االهلى وبنن 01تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نمل فرع الشركه الكائن  21101126

ش جامعة الدول العربٌه المهندسٌن وبذلن  33بالمنسوب االرضى بالعمار رلم  4محافظة لنا الى العنوان/ اسكندرٌه مركز لوص 

 ٌمحى المٌد من سجل تجارى لنا

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  63453اسالم على رشاد ورامى على رشاد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 زهراء المعادي 13الشطر  11بلون م  4عدٌل العنوان لٌصبح / ق العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  61563اندرٌا وجورج وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 مٌدان المحطه 1الـتأشٌر:   ، الغاء فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  61563،  سبك لٌدها برلم     اندرٌا وجورج وشرٌكهم ، شركة تضامن -  33

 ش سعد زغلول جرجا 11الـتأشٌر:   ، الغاء فرع بالعنوان / محل امام بنن االسكندرٌة بالعمار 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101120وفً تارٌخ  66115دمحم اسعد سوٌلم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش الصرف الصحى بجوار شٌخ البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  11126احمد عوٌس وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 م  2612بمساحة  D/ 15من المطعه  الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /المنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان جزء

 21101120وفً تارٌخ  11126تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

حة بمسا D/ 15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /المنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان جزء من المطعه 

 م  2612

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  11126احمد عوٌس وشركاؤه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 م  2612بمساحة  D/ 15الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /المنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان جزء من المطعه 

 21101120وفً تارٌخ  11126لرحمن وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد ا -  31

بمساحة  D/ 15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /المنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان جزء من المطعه 

 م  2612

وفً تارٌخ  65114شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌونى ترافٌل للسٌاحة )السعٌد دمحم متولى طه وشركاه ( ،  -  30

بالدور الثالث بعد االرضى بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه رلم  21101120

 ش مكرم عبٌد  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  65114ٌونى ترافٌل للسٌاحة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 ش مكرم عبٌد  20بالدور الثالث بعد االرضى بالعمار رلم  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  21553نشاط / التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   محمود  عبدالحمٌد  على فرج وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111تارٌخ 

اسامه عزٌز متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114وفً تارٌخ  63650 واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم  

شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  3

وفً تارٌخ  63650،  سبك لٌدها برلم   لٌصبح / تجاره المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114

محمود دمحم سٌد وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / خدمات رجال اعمال تلٌفون وفاكس ونمل وشحن البضائع  -  4

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21101114تارٌخ  وفً 60312فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

احمد سلٌم احمد وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المٌام باعمال الدعاٌة واالعالن فٌما عدا اصدار الصحف  -  5

،  سبك لٌدها برلم    2110/2/1بتارٌخ  3525ٌرلم صادر  2110لسنه  242والمجالت و االنترنت  بموجب موافمه امنٌه رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101115وفً تارٌخ  64222

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / نشر  -  6

وفً تارٌخ  21661ر واستغالل المحاجر ،  سبك لٌدها برلم   وتمطٌع الرخام والجرانٌت والتورٌدات العمومٌه والتصدٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101116

مصطفى عبد النبى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / نشر وتمطٌع الرخام والجرانٌت والتورٌدات العمومٌه  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21101116وفً تارٌخ  21661ا برلم   والتصدٌر واستغالل المحاجر ،  سبك لٌده

 بسٌطة

وفً تارٌخ  31051شركة  دمحم حسن سلٌم وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط /االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101116

تم 21101112وفً تارٌخ  64302،  سبك لٌدها برلم    1شرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط /التسوٌكدمحم محمود دمحم و -  0

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

،   1جورج حنا ممار حنا وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح /االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101112وفً تارٌخ  40201رلم   سبك لٌدها ب

دمحم محمود عبد هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم أضافة نشاط / تصنٌع مسئول الفم ) المضمضة ( والبلسم وكرٌم الجسم وذلن  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21101112وفً تارٌخ  21161،  سبك لٌدها برلم    1لدي الغٌر لغرض الشركة 

 بسٌطة

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح/ دمحم محمود عبد هللا وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تم أضافة نشاط / تصنٌع مسئول الفم )  -  12

تم 21101112وفً تارٌخ  21161،  سبك لٌدها برلم    1المضمضة ( والبلسم وكرٌم الجسم وذلن لدي الغٌر لغرض الشركة 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نبٌل ناشد هابٌل وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافه نشاط /تصنٌع شاحن بطارٌه وشاحن موبٌل ومثبت الجهد الكهربائى ،   -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  22244سبك لٌدها برلم   

د السالم البندارى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / المماوالت العمومٌة واالنشاءات المتكاملة دمحم عب -  14

وفً تارٌخ  26113واالستثمار العماري وتمسٌم االراضً واعدادها للبناء وشراء وبٌع االراضً ،  سبك لٌدها برلم   

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة ت21101110

وفً  45012عصام عٌد علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد من غرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121تارٌخ 

،  سبك لٌدها برلم    2110/210صادر  2110/2/16فى  4144طارق الشٌمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  66646

دمحم سٌد عبد العلٌم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / بٌع وشراء  لطع غٌار السٌارات واكسسواراتها  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  21663  ونمل السٌارات  والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم 

 شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه دمحم سٌد عبد العلٌم السٌد وشرٌكه مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، شركة تضامن   -  11

السٌارات  والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / بٌع وشراء  لطع غٌار السٌارات واكسسواراتها ونمل

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101121وفً تارٌخ  21663برلم   

 12125عبد السمٌع عبد الغنى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبج / سٌاحه عامه فمره أ ،  سبك لٌدها برلم    -  10

 ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد21101121وفً تارٌخ 

وفً  65162احمد فتحى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / مماوالت عامة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121تارٌخ 

شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / مماوالت عامة ،  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم و -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  65162سبك لٌدها برلم   

 وفً 65162احمد فتحى دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / مماوالت عامة ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101121تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / مماوالت عامة ،   -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101121وفً تارٌخ  65162سبك لٌدها برلم   

وفً  65162احمد فتحى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / مماوالت عامة ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121تارٌخ 

ح / مماوالت عامة ،  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصب -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  65162سبك لٌدها برلم   

عمر سلٌمان زشرٌكه للصناعات المعدنٌة ، شركة تضامن  اصبح النشاط / تصنٌع وسحب النحاس ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 صف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21101121وفً تارٌخ  13416

دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / التوكٌالت التجارٌة  وبٌع المستحضرات  -  22

الطبٌة وبٌع االدوٌة البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  52311،  سبك لٌدها برلم    1ستحضرات التجمٌل لدى الغٌر وم

 توصٌة بسٌطة

دمحم متولى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / التوكٌالت التجارٌة  وبٌع  1تعدل الى/ د  -  21

لبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌة وبٌع االدوٌة ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  52311،  سبك لٌدها برلم    1المستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر 

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

صٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / التوكٌالت التجارٌة  وبٌع المستحضرات دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكته ، تو -  20

الطبٌة وبٌع االدوٌة البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121 وفً تارٌخ 52311،  سبك لٌدها برلم    1ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر 

 توصٌة بسٌطة

دمحم متولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / التوكٌالت التجارٌة  وبٌع المستحضرات الطبٌة وبٌع  -  31

مستحضرات الطبٌه االدوٌة البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع وتعبئه ال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  52311،  سبك لٌدها برلم    1ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر 

 توصٌة بسٌطة

بثٌنه حسٌن حسٌن أبوحسٌن وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة ادوات كتابٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  60231برلم   

اسالم على رشاد ورامى على رشاد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والمتكاملة والتورٌدات العامة  -  32

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت21101121وفً تارٌخ  63453،  سبك لٌدها برلم    1

، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /   1شركة الحسنٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة / بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكته  -  33

واعمال المماوالت فً مجال 1تورٌدات عامة وخدمات فنٌة وعمالٌة لشركات البترول وتصدٌر السلع والخدمات المتعلمة بهذا النشاط 

وفً تارٌخ  51120ٌد وتركٌب وانشاء وصٌانة محطات المٌاة والصرف الصحً ومعالجة المٌاة ،  سبك لٌدها برلم   تور

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101120

من  ( ، شركة تضاFuture Petrolium Servicesتعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه المستمبل للخدمات البترولٌه ) -  34

تعدٌل النشاط لٌصبح /  تورٌدات عامة وخدمات فنٌة وعمالٌة لشركات البترول وتصدٌر السلع والخدمات المتعلمة بهذا النشاط 

واعمال المماوالت فً مجال تورٌد وتركٌب وانشاء وصٌانة محطات المٌاة والصرف الصحً ومعالجة المٌاة ،  سبك لٌدها برلم   1

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنت21101120وفً تارٌخ  51120

تعدل الى / شركة الحسنٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة ) بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكه ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط  -  35

واعمال المماوالت 1نشاط لٌصبح /  تورٌدات عامة وخدمات فنٌة وعمالٌة لشركات البترول وتصدٌر السلع والخدمات المتعلمة بهذا ال

وفً تارٌخ  51120فً مجال تورٌد وتركٌب وانشاء وصٌانة محطات المٌاة والصرف الصحً ومعالجة المٌاة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101120

امٌرات وانظمة المرالبة واالنذار وتورٌد وتركٌب دمحم اسعد سوٌلم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجاره ك -  36

كامٌرات واتظمه المرالبه وامتداد وتركٌب وخطوط السنتراالت وتركٌب السنتراالت والمماوالت العمومٌة فٌما عدا االنترنت وتورٌد 

تم 21101120فً تارٌخ و 66115عمال نظافه داخل جمهورٌه مصر العربٌه فٌما عدا الكمٌرات الالسلكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 21101121فً تارٌخ و 52056ولٌد مغازى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21101121وفً تارٌخ  52056تعدٌل االسم التجارى الى / مدحت وحٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101121وفً تارٌخ  52056كاه ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم لٌصبح / ابراٌم السواح وشر -  3

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101126وفً تارٌخ  26144الصفا كول حسٌن متولى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  26144صبح / ورثه حسن متولى مصطفى ) دمحم حسٌن وشركائه ( ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌ -  5

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن21101126

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21101120وفً تارٌخ  11126احمد عوٌس وشركاؤه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 بسٌطة توصٌة

تم تعدٌل الكٌان 21101120وفً تارٌخ  11126تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل االسم  21661وصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  21101116،  فى تارٌخ :   -  1

 التجارى لٌصبح / احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  21555شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101112،  فى تارٌخ :   -  2

 صار جروبلٌصبح / ن

الى: تعدٌل السمة التجارٌة  62161شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  3

لتصبح / مصنع فرست  13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة االولً بمدٌنة العبور 

 First Candy Factoryكاندي 

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة  62161توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  4

لتصبح / مصنع فرست  13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة االولً بمدٌنة العبور 

 First Candy Factoryكاندي 

الى: تعدٌل االسم التجارى  65621شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  5

 stressa health careلٌصبح / سامر منٌر كامل وشرٌكتة مع بماء السمه التجارٌه كما هى شركة استرزا للخدمات الطبٌة 

الى: تعدٌل االسم التجارى  66535شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 الى / منتصر فاٌك جٌد وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل االسم التجارى  21663شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  2

 د عبد العلٌم السٌد وشرٌكه مع بماء السمه التجارٌه كما هىلٌصبح / شركه دمحم سٌ

الى: تعدٌل االسم لٌصبح /  52056توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  1

 ابراٌم السواح وشركاه

الى: تعدٌل االسم لٌصبح /  52056الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  21101121،  فى تارٌخ :   -  0

 ابراٌم السواح وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  26144شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / ورثه حسن متولى مصطفى ) دمحم حسٌن وشركائه (

الى: تعدٌل االسم التجارى  26144توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126ٌخ : ،  فى تار  -  11

 لٌصبح / ورثه حسن متولى مصطفى ) دمحم حسٌن وشركائه (

سم التجارى الى: تعدٌل اال 12501شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح/عواطف حسنى ابراهٌم عبدهللا وشرٌكها مع بماء السمة التجارٌة كما هى

الى: تعدٌل  االسم  12501شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  13

 ة التجارٌة كما هًالتجاري لٌصبح / عواطف حسنً ابراهٌم عبد هللا وشرٌكها مع بماء السم

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

أعارة السٌد المهندس / حسن علً سٌد عبدالرحمن  شركة مساهمة  تحمٌل  لشغل وظٌفه مساعد رئٌس الشركة للعملٌات  -  1

 36140برلم       21101111، تارٌخ :  1وعضو مجلس االدارة بشركة وادي السهل للبترول 

اعارة السٌد الجٌولوجً / أسماعٌل دمحم أسماعٌل سالم  شركة مساهمة  تحمٌل  لشغل وظٌفه مساعد رئٌس الشركة للعملٌات  -  2

 36140برلم       21101111، تارٌخ :  1وعضو مجلس االدارة بشركة وادي السهل للبترول 

رحمن  شركة مساهمة  تحمٌل  لشغل وظٌفه مساعد رئٌس الشركة لالستكشاف أعارة السٌد المهندس / حسن علً سٌد عبدال -  3

 36140برلم       21101111، تارٌخ :  1وعضو بمجلس االدارة بشركة وادي سهل للبترول 

اف اعارة السٌد الجٌولوجً / أسماعٌل دمحم أسماعٌل سالم  شركة مساهمة  تحمٌل  لشغل وظٌفه مساعد رئٌس الشركة لالستكش -  4

 36140برلم       21101111، تارٌخ :  1وعضو بمجلس االدارة بشركة وادي سهل للبترول 

هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ :  -  5

 23140برلم       21101114

فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ :  هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر -  6

 23140برلم       21101114

هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ :  -  2

 23140برلم       21101114

ٌر فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ : هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  مد -  1

 23140برلم       21101114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ :  -  0

 23140برلم       21101114

مدٌر فرع  بدال من السٌد / ممدوح محمود عبدالفتاح بدار ، تارٌخ :  هاشم فرحات مأمون حشٌش  شركة مساهمة  -  11

 23140برلم       21101114

امٌر وحٌد شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة منفردان فى عاللاتها مع الغٌرعلى ان ٌكون مدٌر /  -  11

له الحك االمضاء فى التامٌنات وله الحك االمضاء فى البنون ) السحب  -امٌر وحٌد شولى له اختصاصات محدد على الوجه التالى 

واالٌداع ( والجهات الحكومٌه فمط دون الحك فى بٌع او شراء او الرهن فٌما ٌخص الشركه على ان ٌكون للمدٌر االخر / مٌخائٌل 

افة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض حلمى مٌخائٌل فى هذا الصدد اوسع السلطات مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وجراء ك

 11153برلم       21101114الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ، تارٌخ : 

امٌر وحٌد شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة منفردان فى عاللاتها مع الغٌرعلى ان ٌكون مدٌر /  -  12

له الحك االمضاء فى التامٌنات وله الحك االمضاء فى البنون ) السحب  -محدد على الوجه التالى امٌر وحٌد شولى له اختصاصات 

واالٌداع ( والجهات الحكومٌه فمط دون الحك فى بٌع او شراء او الرهن فٌما ٌخص الشركه على ان ٌكون للمدٌر االخر / مٌخائٌل 

التى ٌتعامل بها وجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض  حلمى مٌخائٌل فى هذا الصدد اوسع السلطات مشفوعا بالصفه

 11153برلم       21101114الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ، تارٌخ : 

مٌخائٌل حلمً مٌخائٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة منفردان فى عاللاتها مع الغٌرعلى ان ٌكون  -  13

له الحك االمضاء فى التامٌنات وله الحك االمضاء فى البنون )  -/ امٌر وحٌد شولى له اختصاصات محدد على الوجه التالى  مدٌر

السحب واالٌداع ( والجهات الحكومٌه فمط دون الحك فى بٌع او شراء او الرهن فٌما ٌخص الشركه على ان ٌكون للمدٌر االخر / 

صدد اوسع السلطات مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن مٌخائٌل حلمى مٌخائٌل فى هذا ال

 11153برلم       21101114غرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ، تارٌخ : 

لاتها مع الغٌرعلى ان ٌكون مٌخائٌل حلمً مٌخائٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركة منفردان فى عال -  14

له الحك االمضاء فى التامٌنات وله الحك االمضاء فى البنون )  -مدٌر / امٌر وحٌد شولى له اختصاصات محدد على الوجه التالى 

السحب واالٌداع ( والجهات الحكومٌه فمط دون الحك فى بٌع او شراء او الرهن فٌما ٌخص الشركه على ان ٌكون للمدٌر االخر / 

مٌخائٌل حلمى مٌخائٌل فى هذا الصدد اوسع السلطات مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن 

 11153برلم       21101114غرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ، تارٌخ : 

شركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة امٌر وحٌد شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ومستخدمى ال -  15

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك 

نموالت والتولٌع على عمود االلتراض بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والم

بطرٌك االعتمادات اما المروض غٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات 
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احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه  -  11

 32110برلم       21101115المحدوده ، تارٌخ : 

    21101115، تارٌخ : دمحم ٌحٌى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحدوده  -  11

 32110برلم   

مٌشٌل كارلسون سوٌدٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحدوده ، تارٌخ :  -  12

 32110برلم       21101115

وده ، تارٌخ : ٌاسر دمحم محمود طه الضاوى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحد -  13

 32110برلم       21101115

    21101115دمحم فرٌد دمحم صالح  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحدوده ، تارٌخ :  -  14

 32110برلم   

    21101115وده ، تارٌخ : بول جٌرمى ماكوٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحد -  15

 32110برلم   

خالد سرى محمود حسٌن صٌام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحدوده ، تارٌخ :  -  16

 32110برلم       21101115

برلم       21101115، تارٌخ :  اٌما شاند  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه المحدوده -  12

32110 

احمد عبدالرحمن عبدالعزٌز حسٌن الشٌخ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة نازدان للتمنٌه  -  11

 32110برلم       21101115المحدوده ، تارٌخ : 

، تارٌخ  1ركة واستالم كافة حمولها ومستحماتها امانى ٌوسف عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الش -  10

 61621برلم       21101116: 

 1انور عبدالصادق معوض المنسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالم كافة حمولها ومستحماتها  -  01

 61621برلم       21101116، تارٌخ : 

، تارٌخ  1من  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالم كافة حمولها ومستحماتها مروه حسن ابو العزدمحم  شركة تضا -  01

 61621برلم       21101116: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امانى ٌوسف عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرف االول السٌد /انور  -  02

لجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك التعامل مع البنون فى فتح الحسابات بالبنون عبدالصادق معوض المنسى منفردا امام كافة ا

برلم       21101116، تارٌخ :  1واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن واستخراج خطابات الضمان وكافة المعامالت البنكٌة 

61621 

دٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرف االول السٌد انور عبدالصادق معوض المنسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تع -  03

/انور عبدالصادق معوض المنسى منفردا امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك التعامل مع البنون فى فتح الحسابات 

    21101116، تارٌخ :  1بالبنون واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن واستخراج خطابات الضمان وكافة المعامالت البنكٌة 

 61621برلم   

مروه حسن ابو العزدمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للطرف االول السٌد /انور  -  04

بالبنون  عبدالصادق معوض المنسى منفردا امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك التعامل مع البنون فى فتح الحسابات

برلم       21101116، تارٌخ :  1واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن واستخراج خطابات الضمان وكافة المعامالت البنكٌة 

61621 

برلم       21101116، تارٌخ :  1اكتوبر  6الهام شلبى رزق سالم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌٌنها مدٌرة مسئولة لفرع  -  05

20531 

حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام  -هام مهٌب السعٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب رٌ -  06

كافة الجهات الحكومٌة والرسمٌة والغٌر وكذلن المٌام بتأسٌس الشركات وتعدٌلها وفسخها واتخاذ كافة ما ٌلزم من اجراءات نحو ذلن 

الموافمة علً تفوٌض أ / عاطف عبدالعظٌم عبدالجواد المحمودي بصفته الشركة  -رسمٌة والغٌر امام جمٌع الجهات الحكومٌة وال

مدٌر استثمار صندوق مصر للتموٌل واالستثمار فً التولٌع فٌما ٌخص توكٌل تأسٌس الشركات علً اختالف انواعها واتخاذ كافه ما 

 50102   برلم    21101116ٌلزم من اجراءات نحو ذلن امام ، تارٌخ : 

تم الموافمة علً الغاء تولٌع السٌد /  -رٌهام مهٌب السعٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  الجمٌع من الجهات الحكومٌة والرسمٌة  -  02

الموافمة علً تعدٌل حموق التولٌع عن الشركة فً المعامالت المالٌة  -مدحت رفعت جٌد ٌوسف نٌابة عن الشركة امام البنون 

والتحوٌالت البنكٌة ( علً ان تكون تولٌعٌن مجتمعٌن كالتالً / تولٌع اول رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  والبنون ) الشٌكات

تولٌع ثانً مناوب  -تولٌع ثانً العضو المنتدب لشئون صنادٌك االستثمار أ / عاطف عبدالعظٌم المحمودي  -أ / رٌهام مهٌب السعٌد 

 50102برلم       21101116، تارٌخ :  1لحمٌد المدٌر المالً أ / عمر أسماعٌل عبدا

محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  01

 21661برلم       21101116تارٌخ : 

الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من -  00

 21661برلم       21101116تارٌخ : 

احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  111

 21661برلم       21101116تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌ -  111

 21661برلم       21101116تارٌخ : 

مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته  -  112

 21661برلم       21101116، تارٌخ : 

طفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته مص -  113

 21661برلم       21101116، تارٌخ : 

نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  114

 21661برلم       21101116تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  115

 21661برلم       21101116تارٌخ : 

من ، تارٌخ : محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضا -  116

 21661برلم       21101116

محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  112

 21661برلم       21101116

ن ، تارٌخ : احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضام -  111

 21661برلم       21101116

احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  110

 21661برلم       21101116

ن ، تارٌخ : مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضام -  111

 21661برلم       21101116

مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  111

 21661برلم       21101116

ن ، تارٌخ : نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضام -  112

 21661برلم       21101116

نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  113

 21661برلم       21101116

تضامن كما تم تعدٌل محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن م -  114

بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء 

المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها والرهن بكافه 

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 

رٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  115

كومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر ح

المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

فه انواعها والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكا

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 

احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل  -  116

ء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركا

المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها  والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 

تم تعدٌل احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما  -  112

بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء 

المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

سهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها والرهن بكافه انواعه لنف

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخار -  111

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء 

ولهما حك االلتراض  المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن

والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها 

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 

لنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم مصطفى عبد ا -  110

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء 

اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل 

والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها 

 21661برلم       21101116للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : 

نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل  -  121

بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والهٌئات والشركات واالفراد للشركاء 

امنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض المتض

والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها 

 21661برلم       21101116المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسهما ، تارٌخ : للعمارات والمنموالت وكافه الممومات 
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المتضامنٌن احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى و نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض 

نواعها والرهن بكافه انواعه لنفسهما او لصالح البنون او للغٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه ا
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توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او البنون او الغٌر وتوكٌل البنون او الغٌر فى كل او  احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  -  124
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 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خروج عبدالروؤف  -ر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه محمود عبدالنبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  131

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

خروج عبدالروؤف  -احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه  -  132

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

خروج عبدالروؤف  -احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه  -  133

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

خروج عبدالروؤف  -ن الشركه للوفاه مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج م -  134

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

خروج عبدالروؤف  -مصطفى عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه  -  135

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

خروج عبدالروؤف  -نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه  -  136

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

الروؤف خروج عبد -نبٌل اسماعٌل عبد النبى مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه  -  132

 21661برلم       21101116عبدالنبى مصطفى للوفاه ، تارٌخ : 

برلم       21101116، تارٌخ :  1دمحم احمد ابوالفتوح داود  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  131

54024 
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ارة والتولٌع للسٌد / مجدى دمحم عمٌفى عبدالكرٌم وائل صالح الدٌن زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  تعدٌل حك االد -  142

منفردا  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه تحمك غرض الشركة وضمن اغراضها  وبعنوانها اما بشأن اٌة تصرفات لانونٌة 
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وٌكون له حك التولٌع منفردا على كافة انواع العمود والتعهدات والتصرفات ممار حنا الطرف االول مدٌر الشركة له كافة السلطات 
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 11062برلم       21101111

رٌخ : مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تا -  121

 11062برلم       21101111

ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  120

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

مارٌه ، تارٌخ : ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستث -  111

 11062برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  111

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشرك -  112

 11062برلم       21101111

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  113

 11062برلم       21101111

ائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات السٌد/مدحت دمحم عبد المجٌد بهجت  شركة مساهمة  ن -  114

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  115

 11062برلم       21101111

شٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : اٌمن دمحم دمحم ال -  116

 11062برلم       21101111

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  112

 11062برلم       21101111

مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم  -  111

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  110

 11062برلم       21101111

السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  101

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  101

 11062برلم       21101111

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  102

 11062برلم       21101111

وعات السٌد/مدحت دمحم عبد المجٌد بهجت  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشر -  103

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  104

 11062برلم       21101111

المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : اٌمن دمحم دمحم الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة  -  105

 11062برلم       21101111

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  106

 11062برلم       21101111

ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  102

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  101

 11062برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌ -  100

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  211

 11062برلم       21101111

رى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : دمحم عادل محمود ٌس -  211

 11062برلم       21101111

السٌد/مدحت دمحم عبد المجٌد بهجت  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات  -  212

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  213

 11062برلم       21101111

 11062برلم       21101111اٌمن دمحم دمحم الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  214

 11062برلم       21101111مد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ : مٌادة اح -  215

 11062برلم       21101111ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  216

 11062برلم       21101111ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  212

 11062برلم       21101111السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  211

 11062برلم       21101111ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  210

 11062برلم       21101111مود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ : دمحم عادل مح -  211

برلم       21101111السٌد/مدحت دمحم عبد المجٌد بهجت  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  211

11062 

 11062برلم       21101111عن حصته ، تارٌخ :  ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  212

 11062برلم       21101111اٌمن دمحم دمحم الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  213

 11062برلم       21101111مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  214

 11062برلم       21101111مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ : ابراهٌم  -  215

 11062برلم       21101111ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  216

 11062برلم       21101111، تارٌخ : السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن حصته  -  212

 11062برلم       21101111ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  211

 11062برلم       21101111دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  210

برلم       21101111دحت دمحم عبد المجٌد بهجت  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ : السٌد/م -  221

11062 

 11062برلم       21101111ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته ، تارٌخ :  -  221



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تفوٌض السٌد  -مجلس ادارة  تنفٌذى لائم باعمال العضو المنتدب  اٌهاب احمد عاصم حسنٌن سوٌلم  شركة مساهمة  عضو -  222

/ اٌهاب احمد عاصم المائم بأعمال العضو المنتدب فى اتخاذ كافة االجراءات الالزمة للتأسٌس بما فى ذلن اصدار التوكٌالت لوكٌل 

 22345برلم       21101111المؤسسٌن ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  اٌمن دمحم دمحم الشٌخ  شركة -  223

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  224

 11062برلم       21101111تارٌخ : 

ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات  -  225

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  226

 11062برلم       21101111ٌخ : تار

السٌد م/هانى سٌد دمحم ضاحى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات  -  222

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات  ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب -  221

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات  -  220

 11062برلم       21101111االستثمارٌه ، تارٌخ : 

د بهجت  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه السٌد/مدحت دمحم عبد المجٌ -  231

 11062برلم       21101111للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌحٌى عبدالرحمن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثل للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  -  231

 11062برلم       21101111، تارٌخ : 

حمدي سٌد بدوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى بند االداره والتولٌع للشرٌن االول حمدى سٌد بدوى شرٌن  -  232

 46101برلم       21101111متضامن منفردا الحك فى كفاله الغٌر ، تارٌخ : 

ند االداره والتولٌع للشرٌن االول حمدى سٌد بدوى شرٌن حمدي سٌد بدوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى ب -  233

 46101برلم       21101111متضامن منفردا الحك فى كفاله الغٌر ، تارٌخ : 

حمدي سٌد بدوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى بند االداره والتولٌع للشرٌن االول حمدى سٌد بدوى شرٌن  -  234

 46101برلم       21101111له الغٌر ، تارٌخ : متضامن منفردا الحك فى كفا

حمدي سٌد بدوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى بند االداره والتولٌع للشرٌن االول حمدى سٌد بدوى شرٌن  -  235

 46101برلم       21101111متضامن منفردا الحك فى كفاله الغٌر ، تارٌخ : 

االبرق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌكٌن على سٌد بدوى على عبدالحمٌد  -  236

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 

ٌن على سٌد بدوى على عبدالحمٌد االبرق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌك -  232

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 

على سٌد بدوى على عبدالحمٌد االبرق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌكٌن  -  231

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على سٌد بدوى على عبدالحمٌد االبرق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌكٌن  -  230

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 

بند االدارة والتولٌع / للشرٌكٌن على سٌد بدوى على عبدالحمٌد االبرق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً  -  241

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 

على سٌد بدوى على عبدالحمٌد االبرق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم أضافة الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌكٌن  -  241

 62161برلم       21101111، تارٌخ :  1المتضامنٌن الحك فً كفاله الغٌر 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  242

سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها  -عبدالغنى احمد الملٌجى

ام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع ام

والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل 

 11211برلم       21101115، تارٌخ : الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  243

لصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها و -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل 

 11211برلم       21101115عض ما ذكر ، تارٌخ : الغٌر فى كل او ب

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  244

وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على  -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل 

 11211برلم       21101115ى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الغٌر ف

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  245

شركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن ال -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

ل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌ

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  246

ولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك الت -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

حك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما ال

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  242

دٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفر -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

ا ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صوره

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  241

ن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌ -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

كافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت و

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  240

جى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌ -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

تعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع ال

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  251

احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال عبد الغنى  -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

ع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف والمٌام بكاف

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  251

عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها سٌد كمال  -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

لمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون والمصارف وا

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  252

سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها  -عبدالغنى احمد الملٌجى

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

لمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع البنون وا

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عصام عبدالغنى احمد الملٌجى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /عصام  -  253

سٌد كمال عبد الغنى احمد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على وباسمها ولصالحها  -الملٌجىعبدالغنى احمد 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتولٌع على جمٌع معامالت الشركه والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 

البنون والمصارف والمٌام بكافع انواع التعامالت وكافه صورها ولهما الحك فى توكٌل والشراء للنفس وللغٌر والتولٌع امام جمٌع 

 11211برلم       21101115الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد مصطفى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للمطن والغزل  -  254

والمالبس حك التولٌع علً عمود البٌع والشراء للنفس او للغٌر بالنسبة لكافة البنون والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن  والنسٌج

برلم       21101111، تارٌخ :  1ومنح التسهٌالت االئتمانٌة والحصول علٌها وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر 

25051 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للسٌد / رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للمطن والغزل   احمد مصطفى دمحم على -  255

والنسٌج والمالبس حك التولٌع علً عمود البٌع والشراء للنفس او للغٌر بالنسبة لكافة البنون والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن 

برلم       21101111، تارٌخ :  1ل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ومنح التسهٌالت االئتمانٌة والحصول علٌها وله حك توكٌ

25051 

خالد احمد محى الدٌن ابراهٌم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / ٌكون حك االدارة  -  256

اهٌم و دمحم عبد الرؤوف عبد الحمٌد و دمحم خالد احمد محى الدٌن ابر -والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌه لجمٌع االطراف

محمود مهران مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن لهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر 

والتولٌع على  الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع

 20245برلم       21101111الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

خالد احمد محى الدٌن ابراهٌم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولهم حك  -  252

 20245برلم       21101111تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  251

 66535برلم       21101111

تحماته ، تارٌخ : عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومس -  250

 66535برلم       21101111

دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  261

 66535برلم       21101111

تالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واس -  261

 66535برلم       21101111

عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح كاالتى / ادارة الشركة والتولٌع  -  262

ك جٌد مٌخائٌل و دمحم دمحم عبداللطٌف عباس عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة واالجنبٌة موكوله للطلرف االول منتصر فاٌ

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات الالزمة لتحمٌك غرض الشركة وتمثٌلها اما فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بأسم الشركة 

شوف الحساب وفتح فٌما ٌتعلك باالٌداع والسحب وفتح الحسابات الجارٌة بأسم الشركة واستالم دفاتر الشٌكات واٌضا استالم ك

 66535برلم       21101111االعتمادات واالٌداع والسحب فٌكون هذا ، تارٌخ : 

عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح كاالتى / ادارة الشركة والتولٌع  -  263

وله للطلرف االول منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل و دمحم دمحم عبداللطٌف عباس عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة واالجنبٌة موك

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات الالزمة لتحمٌك غرض الشركة وتمثٌلها اما فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بأسم الشركة 

اتر الشٌكات واٌضا استالم كشوف الحساب وفتح فٌما ٌتعلك باالٌداع والسحب وفتح الحسابات الجارٌة بأسم الشركة واستالم دف

 66535برلم       21101111االعتمادات واالٌداع والسحب فٌكون هذا ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح كاالتى / ادارة الشركة والتولٌع  -  264

ٌع الجهات الحكومٌة واالجنبٌة موكوله للطلرف االول منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل و دمحم دمحم عبداللطٌف عباس عنها وتمثٌلها امام جم

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات الالزمة لتحمٌك غرض الشركة وتمثٌلها اما فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بأسم الشركة 

ت الجارٌة بأسم الشركة واستالم دفاتر الشٌكات واٌضا استالم كشوف الحساب وفتح فٌما ٌتعلك باالٌداع والسحب وفتح الحسابا

 66535برلم       21101111االعتمادات واالٌداع والسحب فٌكون هذا ، تارٌخ : 

ة والتولٌع دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح كاالتى / ادارة الشرك -  265

عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة واالجنبٌة موكوله للطلرف االول منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل و دمحم دمحم عبداللطٌف عباس 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات الالزمة لتحمٌك غرض الشركة وتمثٌلها اما فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بأسم الشركة 

علك باالٌداع والسحب وفتح الحسابات الجارٌة بأسم الشركة واستالم دفاتر الشٌكات واٌضا استالم كشوف الحساب وفتح فٌما ٌت

 66535برلم       21101111االعتمادات واالٌداع والسحب فٌكون هذا ، تارٌخ : 

فاٌك جٌد مٌخائٌل منفردا ، تارٌخ : عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من حك الطرف االول / منتصر  -  266

 66535برلم       21101111

عادل سامى سبع بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من حك الطرف االول / منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل منفردا ، تارٌخ :  -  262

 66535برلم       21101111

حك الطرف االول / منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل منفردا ،  دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من -  261

 66535برلم       21101111تارٌخ : 

دمحم دمحم عبداللطٌف عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من حك الطرف االول / منتصر فاٌك جٌد مٌخائٌل منفردا ،  -  260

 66535برلم       21101111تارٌخ : 

، تارٌخ :  1ن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة رواء المابضة سعد عبدالعزٌز علً الوزا -  221

 53262برلم       21101111
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21101111، تارٌخ :  1عصام عبد الوهاب دوالنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة رواء المابضة  -  221

 53262برلم   

    21101111، تارٌخ :  1ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة رواء المابضة تامر عبدالحمٌد دمحم نجم  شرك -  222

 53262برلم   

    21101111، تارٌخ :  1والى عبد الوهاب دوالنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة رواء المابضة  -  223

 53262برلم   

مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ، تارٌخ : سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن   -  224

 65621برلم       21101111

سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ، تارٌخ :  -  225

 65621برلم       21101111

ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ، مدحت مالكة  -  226

 65621برلم       21101111تارٌخ : 

مدحت مالكة ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ،  -  222

 65621برلم       21101111تارٌخ : 

اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ، تارٌخ :  -  221

 65621برلم       21101111

اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  . ، تارٌخ :  -  220

 65621برلم       21101111

سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  211

 65621برلم       21101111

سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  211

 65621برلم       21101111

مدحت مالكة ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  212

 65621برلم       21101111

مدحت مالكة ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  213

 65621م   برل    21101111

    21101111اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  214

 65621برلم   

    21101111اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  215

 65621برلم   

سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان  -  216

منفردا  امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنكٌه الخاصه بالشركه والسحب 

تمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى وفتح التسهٌالت االئتمانٌه واالع

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621م   برل    21101111توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامر منٌر كامل انطوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان  -  212

منفردا  امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنكٌه الخاصه بالشركه والسحب 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ئتمانٌه واالعتمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى وفتح التسهٌالت اال

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621برلم       21101111توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدحت مالكة ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان  -  211

منفردا  امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنكٌه الخاصه بالشركه والسحب 

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى  وفتح

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621برلم       21101111ر ، تارٌخ : توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذك

مدحت مالكة ٌوسف بطرس  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان  -  210

ه والسحب منفردا  امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنكٌه الخاصه بالشرك

وفتح التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى 

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621برلم       21101111او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  توكٌل الغٌر فى كل

اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان منفردا   -  201

ه بالشركه والسحب وفتح امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنكٌه الخاص

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى 

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621برلم       21101111ٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل الغ

اغابى عاطف شاكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / سامر منٌر كامل انطوان منفردا   -  201

ٌه الخاصه بالشركه والسحب وفتح امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكل ما ٌتعلك بالتعامل بالبنون وفتح الحسابات البنك

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات البنكٌه بشرط ان تكون االعتمادات بعنوان الشركه وضمن اغراضها والمرض  وله الحك فى 

االلتراض او الرهن من البنون بكافه انواعها او الغٌر كذلن له الحك فى شراء او بٌع اى اصل من اصول الشركه وله الحك فى 

 65621برلم       21101111وكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ت

جورج ادولف شاكر جندى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن / جورج ادولف شاكر  -  202

لشركة ٌكون للشرٌكٌن جندى وأغسطٌنوس أدولف شاكرمجتمعٌن او منفردٌن اما االلتراض والرهن وبٌع اصل من اصول ا

 20125برلم       21101110مجتمعٌن او من ٌنوب عنهم بتوكٌل رسمى ، تارٌخ : 

 1احمد دمحم احمد حافظ مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته  -  203

 26113برلم       21101110، تارٌخ : 

سالم البندارى الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله دمحم عبد ال -  204

 26113برلم       21101110، تارٌخ :  1ومستحماته 

احمد دمحم احمد حافظ مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / أحمد دمحم أحمد  -  205

ظ والسٌد / دمحم وجٌه صالح عبدالرحٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن أوسع السلطات للتعامل بأسم الشركة وتحت نشاطها حاف

وتمثٌل الشركة امام البنون فً كافة التعامالت المالٌة ما عدا البٌع او الرهن الي من اصول الشركة او االلتراض بضمان الشركة 

 26113برلم       21101110، تارٌخ :  1ٌن فٌلزم تولٌع الشرٌكان مجتمع

دمحم عبد السالم البندارى الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / أحمد دمحم  -  206

أسم الشركة وتحت أحمد حافظ والسٌد / دمحم وجٌه صالح عبدالرحٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن أوسع السلطات للتعامل ب

نشاطها وتمثٌل الشركة امام البنون فً كافة التعامالت المالٌة ما عدا البٌع او الرهن الي من اصول الشركة او االلتراض بضمان 

 26113برلم       21101110، تارٌخ :  1الشركة فٌلزم تولٌع الشرٌكان مجتمعٌن 

ٌع علً الشٌكات لٌصبح علً النحو التالً / دمحم بدٌع عبد الحافظ معوض وافك مجلس االدارة باالجماع علً تعدٌل التول -  202

تولٌع ) ب ( السٌد / -السٌد / هانً عبد الموي دمحم عفٌفً العضو المنتدب  -تولٌع أ  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو منتدب للفروع 

سابات علً ان ٌكون التولٌع علً كافة المعامالت رئٌس الح -السٌد عمرو أنور السٌد دمحم  -مدٌر الهامشً  -مجدي سعد دمحم راشد 
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 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البنكٌة والشٌكات فٌما ال ٌتجاوز مائتان الف جنٌه مصري من احد اصحاب التولٌع ) أ ( مع احد اصحاب التولٌع ) ب ( مجتمعٌن 

    21101121، تارٌخ :  1اما المبالغ التً تتجاوز مائتان الف جنٌه مصري ٌكون التولٌع علٌها من اصحاب التولٌع ) أ ( مجتمعٌن 

 31041برلم   

وافك مجلس االدارة باالجماع علً تعدٌل التولٌع علً الشٌكات لٌصبح علً النحو التالً / دمحم بدٌع عبد الحافظ معوض  -  201

ب ( السٌد / تولٌع ) -السٌد / هانً عبد الموي دمحم عفٌفً العضو المنتدب  -تولٌع أ  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو منتدب للفروع 

رئٌس الحسابات علً ان ٌكون التولٌع علً كافة المعامالت  -السٌد عمرو أنور السٌد دمحم  -مدٌر الهامشً  -مجدي سعد دمحم راشد 

البنكٌة والشٌكات فٌما ال ٌتجاوز مائتان الف جنٌه مصري من احد اصحاب التولٌع ) أ ( مع احد اصحاب التولٌع ) ب ( مجتمعٌن 

    21101121، تارٌخ :  1التً تتجاوز مائتان الف جنٌه مصري ٌكون التولٌع علٌها من اصحاب التولٌع ) أ ( مجتمعٌن  اما المبالغ

 31041برلم   

وافك مجلس االدارة باالجماع علً تعدٌل التولٌع علً الشٌكات لٌصبح علً النحو التالً / دمحم بدٌع عبد الحافظ معوض  -  200

تولٌع ) ب ( السٌد / -السٌد / هانً عبد الموي دمحم عفٌفً العضو المنتدب  -تحمٌل  عضو منتدب للفروع   تولٌع أ  شركة مساهمة

رئٌس الحسابات علً ان ٌكون التولٌع علً كافة المعامالت  -السٌد عمرو أنور السٌد دمحم  -مدٌر الهامشً  -مجدي سعد دمحم راشد 

ف جنٌه مصري من احد اصحاب التولٌع ) أ ( مع احد اصحاب التولٌع ) ب ( مجتمعٌن البنكٌة والشٌكات فٌما ال ٌتجاوز مائتان ال

    21101121، تارٌخ :  1اما المبالغ التً تتجاوز مائتان الف جنٌه مصري ٌكون التولٌع علٌها من اصحاب التولٌع ) أ ( مجتمعٌن 

 31041برلم   

ع علً الشٌكات لٌصبح علً النحو التالً / دمحم بدٌع عبد الحافظ معوض وافك مجلس االدارة باالجماع علً تعدٌل التولٌ -  311

تولٌع ) ب ( السٌد / -السٌد / هانً عبد الموي دمحم عفٌفً العضو المنتدب  -تولٌع أ  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو منتدب للفروع 

ابات علً ان ٌكون التولٌع علً كافة المعامالت رئٌس الحس -السٌد عمرو أنور السٌد دمحم  -مدٌر الهامشً  -مجدي سعد دمحم راشد 

البنكٌة والشٌكات فٌما ال ٌتجاوز مائتان الف جنٌه مصري من احد اصحاب التولٌع ) أ ( مع احد اصحاب التولٌع ) ب ( مجتمعٌن 

    21101121، تارٌخ :  1اما المبالغ التً تتجاوز مائتان الف جنٌه مصري ٌكون التولٌع علٌها من اصحاب التولٌع ) أ ( مجتمعٌن 

 31041برلم   

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج  من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  311

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج  -  312

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج  من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  313

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

ٌن متضامن متخارج  تم خروج  من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شر -  314

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج  من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  315

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج  من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  كرٌم -  316

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  312

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  311

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

حموله ومستحماته ، تارٌخ  كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه -  310

 21663برلم       21101121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  311

 21663برلم       21101121: 

روج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خ -  311

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  312

 21663برلم       21101121تارٌخ : 

م  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌ -  313

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك  -تعدٌل بندا االداره والتولٌع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  

غٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وال

بكافه اشكالها وكذلن  والتعامل مع الجموع و البنون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع 

 21663 برلم      21101121جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم  -  314

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك  -تعدٌل بندا االداره والتولٌع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  

ة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشرك

بكافه اشكالها وكذلن  والتعامل مع الجموع و البنون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع 

 21663برلم       21101121لٌع على الشٌكات ، تارٌخ : جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتو

كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل  -  315

او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن  -بندا االداره والتولٌع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها 

ع البنون وكذلن  والتعامل مع الجموع و البنون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌ

 21663برلم       21101121والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل  -  316

ود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم محم -بندا االداره والتولٌع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها 

اص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وكذلن  والتعامل مع الجموع و البنون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخ

 21663برلم       21101121والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل  -  312

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم  -ع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  بندا االداره والتولٌ

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها 

نون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وكذلن  والتعامل مع الجموع و الب

 21663برلم       21101121والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ضامن / كما تم تعدٌل كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن مت -  311

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم  -بندا االداره والتولٌع / دمحم سٌد عبدالعلٌم السٌد غنٌم  

اشكالها  الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه

وكذلن  والتعامل مع الجموع و البنون والمصارف من العام ولطاع االعمال والخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 21663برلم       21101121والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  وفتح وغلك الحسابات  اصدار خطاب وشهادات  محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  -  310

الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود 

الغٌر فى كل او  الشراء وااللتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض

 21663برلم       21101121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود سٌد عبد العلٌم السٌد غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وفتح وغلك الحسابات  اصدار خطاب وشهادات  -  321

التولٌع على عمود الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك 

الشراء وااللتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض الغٌر فى كل او 

 21663برلم       21101121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ار خطاب وشهادات الضمان كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح وغلك الحسابات  اصد -  321

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء 

وااللتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما 

 21663برلم       21101121ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم سٌد ٌحٌى سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح وغلك الحسابات  اصدار خطاب وشهادات الضمان  -  322

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء 

ول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما وااللتراض والرهن الص

 21663برلم       21101121ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم دمحم طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح وغلك الحسابات  اصدار خطاب وشهادات الضمان  -  323

مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وكافه صور التعامل 

وااللتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما 

 21663برلم       21101121ذكر ، تارٌخ : 

طلعت متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  وفتح وغلك الحسابات  اصدار خطاب وشهادات الضمان  كرٌم دمحم -  324

وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء 

والسٌارات ولهم حك توكٌل  وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما وااللتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالرضى 

 21663برلم       21101121ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم صفوت عبداللطٌف عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران مجتمعٌن فى وظائفهما لمدة غٌر  -  325

مع الغٌر وامام المحاكم ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة ٌمثل المدٌران الشركه مجتمعٌن فى عاللاتها  -محدده 

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه وتولٌع جمٌع العمود واالتفالات الداخله فى نطاق عمل الشركه وعلى 

ومكافاتهم ولهم لبض ودفع كافة المبالغ  االخص تعٌٌن وولف وعزل موظفى الشركة ووكالئها ولهم تحدٌد مرتباتهم واجورهما

 23265برلم       21101121وتوزٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

عمرو دمحم اشرف ابراهٌم صالح دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌران مجتمعٌن فى وظائفهما لمدة غٌر  -  326

ٌمثل المدٌران الشركه مجتمعٌن فى عاللاتها مع الغٌر وامام المحاكم ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة  -محدده 

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركه وتولٌع جمٌع العمود واالتفالات الداخله فى نطاق عمل الشركه وعلى 

ركة ووكالئها ولهم تحدٌد مرتباتهم واجورهما ومكافاتهم ولهم لبض ودفع كافة المبالغ االخص تعٌٌن وولف وعزل موظفى الش

 23265برلم       21101121وتوزٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام ، تارٌخ : 

د والمشارطات والصفمات التى تتعلك احمد دمحم صفوت عبداللطٌف عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  جمٌع العمو -  322

بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل ولهم شراء جمٌع المواد والمنموالت الالزمه للشركه وٌمثل المدٌران الشركة فى عاللاتها مع 

بها اعتمادات البنون فى فتح الحسابات ولفلها والتولٌع على المستندات المصرفٌه المتصله بغرض الشركه اما المروض غٌر المفتوح 

بالبنون او شراء او بٌع او رهن المنشات التجارٌه والعمارات او المشاركه فى المشروعات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بعد 

 23265برلم       21101121% من ، تارٌخ :  25موافمة الجمعٌه العامه باغلبٌة الشركاء الحائزه على 

  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك عمرو دمحم اشرف ابراهٌم صالح دمحم -  321

بمعامالت الشركه بالنمض او باالجل ولهم شراء جمٌع المواد والمنموالت الالزمه للشركه وٌمثل المدٌران الشركة فى عاللاتها مع 

متصله بغرض الشركه اما المروض غٌر المفتوح بها اعتمادات البنون فى فتح الحسابات ولفلها والتولٌع على المستندات المصرفٌه ال

بالبنون او شراء او بٌع او رهن المنشات التجارٌه والعمارات او المشاركه فى المشروعات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بعد 

 23265برلم       21101121% من ، تارٌخ :  25موافمة الجمعٌه العامه باغلبٌة الشركاء الحائزه على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد دمحم صفوت عبداللطٌف عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  راس المال ولٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا  -  320

ولعها المدٌران مجتمعٌن او غٌرهم من العاملٌن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وٌجوز للمدٌر تفوٌض بعض او كل صالحٌاته الى 

ود اختصاصاته وللمدٌران الحك فى التولٌع على عمود وشراء وبٌع سٌارات الشركه وتسجٌلها وٌمثل موظفى الشركه كل فى حد

المدٌران الشركه امام مصلحة الضرائب وهٌئة التامٌنات وٌدٌر كلفة الحسابات الداخلٌه للشركه وللمدٌران الحك فى تفوٌض الغٌر ، 

 23265برلم       21101121تارٌخ : 

اشرف ابراهٌم صالح دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  راس المال ولٌكون التصرف ملزما للشركه اال اذا  عمرو دمحم -  331

ولعها المدٌران مجتمعٌن او غٌرهم من العاملٌن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وٌجوز للمدٌر تفوٌض بعض او كل صالحٌاته الى 

الحك فى التولٌع على عمود وشراء وبٌع سٌارات الشركه وتسجٌلها وٌمثل موظفى الشركه كل فى حدود اختصاصاته وللمدٌران 

المدٌران الشركه امام مصلحة الضرائب وهٌئة التامٌنات وٌدٌر كلفة الحسابات الداخلٌه للشركه وللمدٌران الحك فى تفوٌض الغٌر ، 

 23265برلم       21101121تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع بماء كافة الصالحٌات السابمه لرئٌس مجلس امل عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز  ش -  331

 21054برلم       21101121االداره منفردا والعضوٌن المنتدبٌن كما هى دون ادنى تعدٌل او حذف وكذلن التفوٌضات ، تارٌخ : 

لصالحٌات السابمه لرئٌس مجلس االداره منفردا احمد اٌمن احمد فتحى حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  مع بماء كافة ا -  332

 21054برلم       21101121والعضوٌن المنتدبٌن كما هى دون ادنى تعدٌل او حذف وكذلن التفوٌضات ، تارٌخ : 

 11212برلم       21101121عادل عبده شلبً الكٌال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  333

 11212برلم       21101121احمد عصام حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  334

 11212برلم       21101121دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  335

برلم       21101121س ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجل -  336
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 11212برلم       21101121خالد معاوٌة عثمان دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  332

 11212برلم       21101121باسم امٌن بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  331

 11212برلم       21101121طارق عبدالسالم ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  330

الموافمة علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو التالً / دمحم عبد العزٌز سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  341

 11212برلم       21101121، تارٌخ :  والعضو المنتدب

 11212برلم       21101121ٌحً السٌد احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  341

 11212برلم       21101121عادل عبده شلبً الكٌال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  342

 11212برلم       21101121صام حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ : احمد ع -  343

 11212برلم       21101121دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  344

 11212برلم       21101121ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  345

 11212برلم       21101121خالد معاوٌة عثمان دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  346

 11212برلم       21101121باسم امٌن بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  342

 11212برلم       21101121مة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ : طارق عبدالسالم ندٌم  شركة مساه -  341

الموافمة علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو التالً / دمحم عبد العزٌز سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  340

 11212برلم       21101121مساهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11212برلم       21101121اهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ : ٌحً السٌد احمد دمحم  شركة مس -  351

 11212برلم       21101121عادل عبده شلبً الكٌال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  351

 11212برلم       21101121احمد عصام حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  352

 11212برلم       21101121دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  353

 11212برلم       21101121ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  354

 11212برلم       21101121رة  مساهم ، تارٌخ : خالد معاوٌة عثمان دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  355

 11212برلم       21101121باسم امٌن بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  356

 11212برلم       21101121طارق عبدالسالم ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  352

تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو التالً / دمحم عبد العزٌز سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   الموافمة علً -  351

 11212برلم       21101121مساهم ، تارٌخ : 

 11212برلم       21101121ٌحً السٌد احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساهم ، تارٌخ :  -  350

 11212برلم       21101121شلبً الكٌال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : عادل عبده  -  361

 11212برلم       21101121احمد عصام حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  361

 11212برلم       21101121تارٌخ : دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ،  -  362

برلم       21101121ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  363
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 11212برلم       21101121خالد معاوٌة عثمان دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  364

 11212برلم       21101121م امٌن بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : باس -  365

 11212برلم       21101121طارق عبدالسالم ندٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  366

 عبد العزٌز سٌد احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة علً تشكٌل مجلس ادارة الشركة علً النحو التالً / دمحم -  362

 11212برلم       21101121وعضو منتدب ، تارٌخ : 

 11212برلم       21101121ٌحً السٌد احمد دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  361

،  1رٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته ٌارا كمال حسٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  360

 25262برلم       21101121تارٌخ : 

،  1ٌارا كمال حسٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته  -  321

 25262برلم       21101121تارٌخ : 

فتحى توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته عمرو خصوصى  -  321

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1

عمرو خصوصى فتحى توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته  -  322

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌارا كمال حسٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفرده امام الجهات  -  323

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فتكون 

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1ها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر موكله للطرفٌن مجتمعٌن ول

ٌارا كمال حسٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفرده امام الجهات  -  324

عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فتكون الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع 

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1موكله للطرفٌن مجتمعٌن ولها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر 

الجهات عمرو خصوصى فتحى توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفرده امام  -  325

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فتكون 

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1موكله للطرفٌن مجتمعٌن ولها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفرده امام الجهات عمرو خصوصى فتحى توفٌك  توص -  326

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة فتكون 

 25262برلم       21101121، تارٌخ :  1موكله للطرفٌن مجتمعٌن ولها حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  322

 52056برلم       21101121: 

مه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستال -  321

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  320

 52056برلم       21101121: 

خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ   طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  311

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  311

 52056برلم       21101121: 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  ت -  312

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  313

 52056برلم       21101121: 

حٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ مدحت و -  314

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  315

 52056  برلم     21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  316

 52056برلم       21101121: 

خ مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌ -  312

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  311

 52056برلم       21101121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مولة ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة ح -  310

 52056برلم       21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  301

 52056برلم       21101121

لشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من ا -  301

 52056برلم       21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  302

 52056برلم       21101121

رٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  ش -  303

 52056برلم       21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  304

 52056برلم       21101121

من دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ طاهر وحٌد عبد الرح -  305

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  306

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  302

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  301

 52056برلم       21101121: 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  300

 52056برلم       21101121: 

مستحماته ، تارٌخ طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة و -  411

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  411

 52056برلم       21101121: 

واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة  -  412

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  413

 52056برلم       21101121: 

ضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  414

 52056برلم       21101121: 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  -  415

 52056برلم       21101121: 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ  مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  -  416

 52056برلم       21101121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  412

 52056برلم       21101121

هٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : ابرا -  411

 52056برلم       21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  410

 52056م   برل    21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  411

 52056برلم       21101121

رٌخ : ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تا -  411

 52056برلم       21101121

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  412

 52056برلم       21101121

ح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصب -  413

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

امن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  414

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

رحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  طاهر وحٌد عبد ال -  415

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056  برلم     21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  416

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121شركة ، تارٌخ : موصٌٌن مذكورٌن بعمد ال

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  412

شركاء  2 دخول عدد -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  411

شركاء  2دخول عدد  -لتراض للشركاء مجتمعٌن منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا اال

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  410

شركاء  2دخول عدد  -جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  421

شركاء  2دخول عدد  -وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن منفردا 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اهٌم دمحم حسٌن السواح  مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابر -  421

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

ٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعد -  422

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح    مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم -  423

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  424

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121ٌخ : موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تار

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  425

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121صٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : مو

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  426

شركاء  2دخول عدد  -ء مجتمعٌن منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركا

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  422

شركاء  2دخول عدد  -ت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامال

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح   -  421

شركاء  2دخول عدد  -لبنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن منفردا وذلن فى فى ا

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

ٌن السواح  ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حس -  420

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

التولٌع لتصبح / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و -  431

شركاء  2دخول عدد  -منفردا وذلن فى فى البنون و فتح حسابات جمٌع المعامالت البنكٌه عدا االلتراض للشركاء مجتمعٌن 

 52056برلم       21101121موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ : 

برلم       21101122طة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ : نرمٌن ٌوسف عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌ -  431

66242 

    21101122صابر دمحم اسماعٌل لطب العسكرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  432

 66242برلم   

برلم       21101122الشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  نرمٌن ٌوسف عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى -  433

66242 

    21101122صابر دمحم اسماعٌل لطب العسكرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  434

 66242برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ان ٌكون حك االلتراض والرهن  سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاف الى بند االدارة والتولٌع / -  435

وكفالة الفٌر لدى البنون والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وكافة اوجه التعامل مع البنون بأسم الشركة ولصالحها للسٌد / سامى 

 13140برلم       21101122وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر وسٌلى عازر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاف الى بند االدارة والتولٌع / ان ٌكون حك االلتراض والرهن سامر سامى  -  436

وكفالة الفٌر لدى البنون والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وكافة اوجه التعامل مع البنون بأسم الشركة ولصالحها للسٌد / سامى 

 13140برلم       21101122و منفردٌن ، تارٌخ : وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر وسٌلى عازر مجتمعٌن ا

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  432

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  431

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  430

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  441

برلم       21101125ئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ : دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب ر -  441

25102 

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  442

25102 

برلم       21101125ذى عن نفسه ، تارٌخ : مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌ -  443

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  444

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  445

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  446

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  442

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  441

25102 

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  440

 25102برلم       21101125مة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ : أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساه -  451

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  451

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  452

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  453

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  454

25102 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  455

25102 

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  456

25102 

برلم       21101125شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :   هانى انور دمحم توفٌك -  452

25102 

برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  451

25102 

برلم       21101125غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :   هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  450

25102 

برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  461

25102 

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  461

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  462

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  463

 25102برلم       21101125جلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ : فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو م -  464

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  465

25102 

برلم       21101125رٌخ : دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تا -  466

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  462

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  461

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  460

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  421

25102 

برلم       21101125شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  -  421

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  422

25102 

 25102برلم       21101125ه ، تارٌخ : أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى عن نفس -  423

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  424



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  425

 25102برلم       21101125لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ : أ/وسام ماهر  -  426

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  422

25102 

برلم       21101125ٌذى عن نفسه ، تارٌخ : مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنف -  421

25102 

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  420

25102 

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  411

25102 

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  411

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  412

 25102برلم       21101125توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  هانى انور دمحم -  413

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى عن نفسه ، تارٌخ :  -  414

ذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌ -  415

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات  -  416

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات  فادى متى بطرس  -  412

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات  -  411

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  410

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

عن  شركة رمسٌس المابضة  دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال -  401

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  401

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

ود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة مدحت دمحم محم -  402

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  403

 25102برلم       21101125الٌه ، تارٌخ : لالستثمارات الم

خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  404

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  405

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  406

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات المالٌه ،  -  402

 25102برلم       21101125تارٌخ : 

مالٌه ، أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات ال -  401

 25102برلم       21101125تارٌخ : 

أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات المالٌه ،  -  400

 25102برلم       21101125تارٌخ : 

ن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات المالٌه ، أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى  ممثال ع -  511

 25102برلم       21101125تارٌخ : 

مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  511

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  مدحت دمحم محمود -  512

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  513

 25102برلم       21101125ٌه ، تارٌخ : لالستثمارات المال

دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة  -  514

 25102برلم       21101125لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ : 

غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  515

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات  -  516

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستثمارات  -  512

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

مارات هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى  ممثال عن  شركة رمسٌس المابضة لالستث -  511

 25102برلم       21101125المالٌه ، تارٌخ : 

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  510

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  511

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  511

 25102برلم       21101125فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  512

برلم       21101125مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ : دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  513

25102 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  514

25102 

برلم       21101125، تارٌخ :  مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى -  515

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  516

25102 

  برلم     21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  512

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  511

25102 

برلم       21101125خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  510

25102 

برلم       21101125ؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ : خالد دمحم ف -  521

25102 

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  521

 25102برلم       21101125ٌر تنفٌذى ، تارٌخ : أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل غ -  522

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  523

 25102برلم       21101125أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  524

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  525

25102 

برلم       21101125مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  526

25102 

برلم       21101125مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ : دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساه -  522

25102 

برلم       21101125دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  521

25102 

 25102برلم       21101125ل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ : هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستم -  520

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  531

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  531

 25102برلم       21101125هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  532

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  533

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذىفادى متى بطرس  شركة  -  534

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  535



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25102برلم       21101125خ : مستمل ، تارٌ--فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  536

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  532

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  531

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  530

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  541

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --اصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذىخالد دمحم فؤاد ن -  541

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  542

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذىخالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة   -  543

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  544

25102 

 25102برلم       21101125ارٌخ : مستمل ، ت--أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى -  545

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى -  546

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى -  542

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  غٌر تنفٌذى أ/وسام ماهر -  541

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  540

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --رة  غٌر تنفٌذىمدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  551

25102 

برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  551

25102 

برلم       21101125تارٌخ : مستمل ، --دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  552

25102 

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  553

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  554

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  555

 25102برلم       21101125مستمل ، تارٌخ : --هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى -  556



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى فادى متى بطرس  شركة مساه -  552

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  551

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  550

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1فادى متى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  561

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  561

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1ادارة  تنفٌذى دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس  -  562

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  563

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  564

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  565

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  566

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شرك -  562

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد دمحم فؤاد ناصر الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  561

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى  -  560

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى  -  521

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى  -  521

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1ٌذى أ/وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنف -  522

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  523

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مدحت دمحم محمود التونسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  524

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  525

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم عٌسى انور عٌسى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  526

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1مجلس ادارة  تنفٌذى هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس  -  522

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  521

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  520

 25102برلم       21101125، تارٌخ :  1هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  511

احمد مصطفى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تغٌٌر الساده من لهم حك التولٌع وفما لمابلى د/  -  511

أ/ دمحم سعٌد محمود  -أ/ نهله عبدالغنى المتٌم رئٌس لطاع المراجعه تولٌع اول  -اره تولٌع اول احمد مصطفى دمحم رئٌس مجلس االد

أ/ ٌحٌى فاروق مختار مدٌر ادارة البنون  -أ/ نهال على حسنى مدٌر عام المراجعه تولٌع ثانى  -رئٌس المطاع المالى تولٌع اول 

 25051برلم       21101126تولٌع ثانى ، تارٌخ : 

احمد مصطفى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تغٌٌر الساده من لهم حك التولٌع وفما لمابلى د/  -  512

أ/ دمحم سعٌد محمود  -أ/ نهله عبدالغنى المتٌم رئٌس لطاع المراجعه تولٌع اول  -احمد مصطفى دمحم رئٌس مجلس االداره تولٌع اول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أ/ ٌحٌى فاروق مختار مدٌر ادارة البنون  -أ/ نهال على حسنى مدٌر عام المراجعه تولٌع ثانى  -ٌع اول رئٌس المطاع المالى تول

 25051برلم       21101126تولٌع ثانى ، تارٌخ : 

 16651برلم       21101126دمحم بدر حسٌن السٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الجٌزة ، تارٌخ :  -  513

 26144برلم       21101126مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  دمحم حسٌن متولى -  514

 26144برلم       21101126دمحم حسٌن متولى مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  515

 26144برلم       21101126دمحم حسٌن متولى مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  516

 26144برلم       21101126دمحم حسٌن متولى مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  512

 26144برلم       21101126مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  511

 26144برلم       21101126امن  خروج  للوفاه ، تارٌخ : مصطفً حسٌن متولً  شركة تضامن  شرٌن متض -  510

 26144برلم       21101126حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  501

 26144م   برل    21101126حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  501

 26144برلم       21101126حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  502

 26144برلم       21101126حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  503

 26144برلم       21101126ٌطة  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ : مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بس -  504

 26144برلم       21101126مصطفً حسٌن متولً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  505

 26144برلم       21101126ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  506

 26144برلم       21101126ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  502

 26144برلم       21101126ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ :  -  501

 26144برلم       21101126احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج  للوفاه ، تارٌخ : ثناء احمد احمد  -  500

دمحم حسٌن متولى مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد ابو  -  611

 26144رلم   ب    21101126عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن متولى مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد ابو  -  611

 26144برلم       21101126عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

رٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد ابو دمحم حسٌن متولى مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تصحٌح اسم الش -  612

 26144برلم       21101126عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن متولى مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد ابو  -  613

 26144برلم       21101126المومى . ، تارٌخ : عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم 

مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد  -  614

 26144برلم       21101126ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد  مصطفً حسٌن متولً  شركة -  615

 26144برلم       21101126ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د احمد حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احم -  616

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد  -  612

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد  -  611

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد   حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن -  610

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد  -  611

 26144برلم       21101126و عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : اب

مصطفً حسٌن متولً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد احمد  -  611

 26144برلم       21101126ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد  -  612

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

ٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تصح -  613

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد  -  614

 26144برلم       21101126لن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : احمد ابو عٌش وذ

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تصحٌح اسم الشرٌكة المتضامنه لٌصبح / ثناء احمد احمد  -  615

 26144برلم       21101126احمد ابو عٌش وذلن طبما  لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن متولى مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / ثناء  -  616

    21101126احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم   

 حسٌن متولى مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / ثناء دمحم -  612

    21101126احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم   

ى مصطفى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / ثناء دمحم حسٌن متول -  611

    21101126احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم   

كة تضامن  تحمٌل  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / ثناء دمحم حسٌن متولى مصطفى  شر -  610

    21101126احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم   

تضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  621

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / مصطفً حسٌن متولً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌ -  621

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  622

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

دارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل اال -  623

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

رة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدا -  624

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى حسٌن متولى مصطفى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة  -  625

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

تصبح للسٌد / دمحم حسٌن متولى والسٌده / مصطفً حسٌن متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع ل -  626

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

/ دمحم حسٌن متولى والسٌده / مصطفً حسٌن متولً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  -  622

ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

/ دمحم حسٌن متولى ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  -  621

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

 

/ دمحم حسٌن متولى ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  -  620

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

/ دمحم حسٌن متولى ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  -  631

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

 

/ دمحم حسٌن متولى ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  -  631

والسٌده / ثناء احمد احمد احمد ابوعٌش المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة ، تارٌخ : 

 26144برلم       21101126

 12500برلم       21101126عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  632

 12500برلم       21101126عمرو ماهر عبدالحمٌد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  633

 12500برلم       21101126دمحم  دمحم محسن دمحم محجوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  634



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 12500برلم       21101126ة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : اسامه عبدالمنعم محمود صالح  شركة مساهم -  635

 12500برلم       21101126دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  636

 12500برلم       21101126عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  632

 12500برلم       21101126عمرو ماهر عبدالحمٌد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  631

 12500برلم       21101126دمحم  دمحم محسن دمحم محجوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  630

 12500برلم       21101126اهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : اسامه عبدالمنعم محمود صالح  شركة مس -  641

 12500برلم       21101126دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  641

 12500  برلم     21101126عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  642

 12500برلم       21101126عمرو ماهر عبدالحمٌد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  643

 12500برلم       21101126دمحم  دمحم محسن دمحم محجوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  644

 12500برلم       21101126مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  اسامه عبدالمنعم محمود صالح  شركة -  645

 12500برلم       21101126دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  646

م 1م1لالستثمارات المالٌه ش عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة ارض الخٌر المابضه -  642

 12500برلم       21101126، تارٌخ : 

عمرو ماهر عبدالحمٌد مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة ارض الخٌر المابضه لالستثمارات  -  641

 12500برلم       21101126م ، تارٌخ : 1م1المالٌه ش

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة ارض الخٌر المابضه لالستثمارات المالٌه  دمحم  دمحم محسن دمحم محجوب  شركة -  640

 12500برلم       21101126م ، تارٌخ : 1م1ش

اسامه عبدالمنعم محمود صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممثال لشركة ارض الخٌر المابضه لالستثمارات  -  651

 12500برلم       21101126م ، تارٌخ : 1م1المالٌه ش

دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وممثال لشركة ارض الخٌر المابضه لالستثمارات المالٌه  -  651

 12500برلم       21101126م ، تارٌخ : 1م1ش

لخبرة ، تارٌخ : تعٌٌن السٌده/ عواطف عبدالسمٌع حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل من ذوى ا -  652

 31122برلم       21101122

تعٌٌن السٌده/ عواطف عبدالسمٌع حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  653

 31122برلم       21101122

 رضوان طبما للرلم رضا عبد العزٌز رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم الً / رضا عبد العزٌز دمحم -  654

المومً  وٌضاف الً صالحٌات الشرٌن المتضامن / رضا عبد العزٌز دمحم رضوان لها حك توكٌل الغٌر ولهما حك التعامل مع 

 2211برلم       21101122البنون ، تارٌخ : 

دمحم رضوان طبما للرلم  رضا عبد العزٌز رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح االسم الً / رضا عبد العزٌز -  655

المومً  وٌضاف الً صالحٌات الشرٌن المتضامن / رضا عبد العزٌز دمحم رضوان لها حك توكٌل الغٌر ولهما حك التعامل مع 

 2211برلم       21101122البنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدارة والتولٌع نٌابة عن ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المافمة علً تعدٌل حك ا -  656

الشركة لدي البنون علً النحو التالً / عادل عبده شلبً الكٌال عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌد / خالد صالح السٌد 

 11212برلم       21101122عبد الرحٌم مدٌر مالً ، تارٌخ : 

برلم       21101122رٌن  خروج واستلم كافة حمولة ، تارٌخ : احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و ش -  652

12501 

برلم       21101122احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  651

12501 

برلم       21101122ستلم كافة حمولة ، تارٌخ : احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج وا -  650

12501 

برلم       21101122رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  661

12501 

برلم       21101122حمولة ، تارٌخ : رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة  -  661

12501 

برلم       21101122رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  662

12501 

ٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االداره والتولٌع ل -  663

منفردن ولهما كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف وتولٌع الشٌكات ولهما الحك 

فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل ما سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغراضهااما اعمال التصرف التى 

برلم       21101122لشركه من اصول وبٌع ممتلكات الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : تمس ا

12501 

احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او  -  664

مٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف وتولٌع الشٌكات ولهما الحك منفردن ولهما كافه السلطات فى تح

فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل ما سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغراضهااما اعمال التصرف التى 

برلم       21101122شرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : تمس الشركه من اصول وبٌع ممتلكات الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من ال

12501 

احمد دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او  -  665

وتولٌع الشٌكات ولهما الحك  منفردن ولهما كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف

فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل ما سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغراضهااما اعمال التصرف التى 

برلم       21101122تمس الشركه من اصول وبٌع ممتلكات الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

12501 

رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل  حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او  -  666

منفردن ولهما كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف وتولٌع الشٌكات ولهما الحك 

ا سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغراضهااما اعمال التصرف التى فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل م

برلم       21101122تمس الشركه من اصول وبٌع ممتلكات الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

12501 

تعدٌل  حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او   رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  662

منفردن ولهما كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف وتولٌع الشٌكات ولهما الحك 

ضهااما اعمال التصرف التى فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل ما سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغرا

برلم       21101122تمس الشركه من اصول وبٌع ممتلكات الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

12501 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رانٌا دمحم عبد المنعم دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل  حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن  مجتمعٌن او  -  661

منفردن ولهما كافه السلطات فى تحمٌك غرض الشركه والحك فى التعامل مع البنون باالٌداع والصرف وتولٌع الشٌكات ولهما الحك 

فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل ما سبك وان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اغراضهااما اعمال التصرف التى 

برلم       21101122الشركه ورهون ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  تمس الشركه من اصول وبٌع ممتلكات

12501 

اسالم على رشاد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع والمعامالت البنكٌة واٌه تصرفات لانونٌة أخري من  -  660

، تارٌخ :  1ن الشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فتصدر م

 63453برلم       21101121

اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم نصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم عبدالنبى نصر  -  621

ئب رئٌس مجلس االدارة  )مجتمعٌن او منفردٌن ( فى )رئٌس مجلس االدارة( والسٌد االستاذ/ تامر دمحم عبدالفتاح دمحم سالم ) نا

التولٌع والتعامل بإسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

والغرف التجارٌه ومصلحه السجل الخاص بكافه اشكالهم والهٌئه العامه لألستثمار والمناطك الحرة والهٌئه العامه للرلابه المالٌه 

 60332برلم       21101120التجارى ومصلحه الضرائب ومصلحه الشهر العمارى ، تارٌخ : 

تامر دمحم عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  تفوٌض السٌد اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم عبدالنبى نصر )رئٌس مجلس  -  621

 عبدالفتاح دمحم سالم ) نائب رئٌس مجلس االدارة  )مجتمعٌن او منفردٌن ( فى التولٌع والتعامل بإسم االدارة( والسٌد االستاذ/ تامر دمحم

الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

ئه العامه للرلابه المالٌه والغرف التجارٌه ومصلحه السجل التجارى ومصلحه والهٌئه العامه لألستثمار والمناطك الحرة والهٌ

 60332برلم       21101120الضرائب ومصلحه الشهر العمارى ، تارٌخ : 

اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم نصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتوثٌك والتأمٌنات االجتماعٌه وبورصتى االوراق  -  622

بالماهرة واالسكندرٌه وشركه مصر المماصه والحفظ المركزى والتولٌع على المستندات واالوراق المتعلمه بذلن وحك التولٌع  المالٌه

امام مصلحه الشهر العمارى و التوثٌك وكافه الجهات الرسمٌه والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص سواء داخل جمهورٌه مصر 

دول وتأسٌس جمٌع انواع الشركات وتعدٌلها وفسخها سواء داخل جمهورٌه مصر العربٌه او خارجها العربٌه او خارجها فى جمٌع ال

 60332برلم       21101120والتولٌع على كافه محررات وعمود التأسٌس والتعدٌل الخاصه ، تارٌخ : 

عٌه وبورصتى االوراق المالٌه بالماهرة تامر دمحم عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  والتوثٌك والتأمٌنات االجتما -  623

واالسكندرٌه وشركه مصر المماصه والحفظ المركزى والتولٌع على المستندات واالوراق المتعلمه بذلن وحك التولٌع امام مصلحه 

لعربٌه او الشهر العمارى و التوثٌك وكافه الجهات الرسمٌه والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص سواء داخل جمهورٌه مصر ا

خارجها فى جمٌع الدول وتأسٌس جمٌع انواع الشركات وتعدٌلها وفسخها سواء داخل جمهورٌه مصر العربٌه او خارجها والتولٌع 

 60332برلم       21101120على كافه محررات وعمود التأسٌس والتعدٌل الخاصه ، تارٌخ : 

ٌس مجلس ادارة  بالشركات امام الهٌئه العامه لألستثمار والمناطك الحرة اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم نصر  شركة مساهمة  رئ -  624

والهٌئه العامه للرلابه المالٌه والشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على كافه التعالدات سواء كانت محلٌه او خارجٌه ولهم الحك 

تولٌع امام البنون والمؤسسات المالٌه من فتح وغلك )مجتمعٌن او منفردٌن ( فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر . ال

الحسابات والتولٌع على الشٌكات وجمٌع انواع التعالدات البنكٌة لكل من رئٌس مجلس االدارة والسٌد / نائب رئٌس مجلس االدارة ) 

 60332برلم       21101120التولٌع على طلبات ، تارٌخ :   -مجتمعٌن او منفردٌن ( 

دمحم عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  بالشركات امام الهٌئه العامه لألستثمار والمناطك الحرة والهٌئه العامه تامر  -  625

للرلابه المالٌه والشهر العمارى والتوثٌك والتولٌع على كافه التعالدات سواء كانت محلٌه او خارجٌه ولهم الحك )مجتمعٌن او 

ٌر فى كل او بعض ماذكر . التولٌع امام البنون والمؤسسات المالٌه من فتح وغلك الحسابات منفردٌن ( فى تفوٌض او توكٌل الغ

والتولٌع على الشٌكات وجمٌع انواع التعالدات البنكٌة لكل من رئٌس مجلس االدارة والسٌد / نائب رئٌس مجلس االدارة ) مجتمعٌن 

 60332برلم       21101120التولٌع على طلبات ، تارٌخ :   -او منفردٌن ( 

اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم نصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شراء أذون الخزانه او ربط الودائع بإسم الشركه )  -  626

، تارٌخ :  1مجتمعٌن او منفردٌن (  ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً تعٌٌن وعزل موظفً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

 60332رلم   ب    21101120



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تامر دمحم عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  شراء أذون الخزانه او ربط الودائع بإسم الشركه ) مجتمعٌن او منفردٌن (   -  622

برلم       21101120، تارٌخ :  1ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً تعٌٌن وعزل موظفً الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

60332 

اللواء/ دمحم امٌن ابراهٌم نصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس االدارة ممثال لصندوق تحٌا مصر  -  621

 60332برلم       21101120، تارٌخ :  1بدال من السٌد االستاذ /باسل اسامة الباز عضو مجلس االدارة 

ائب رئٌس مجلس االدارة ممثال لصندوق تحٌا مصر بدال من السٌد االستاذ تامر دمحم عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  ن -  620

 60332برلم       21101120، تارٌخ :  1/باسل اسامة الباز عضو مجلس االدارة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21101115كة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم لتجارى /ٌاسررمضان عبده وشرٌكاه  شر -  1

 22252برلم   

    21101115عبدالمنعم فاٌزوٌاسررمضان عبده وشرٌكهما  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 22252برلم   

برلم       21101115توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة اٌمن احمد زكى خلٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه -  3

63151 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم اٌمن احمد زكى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 63151برلم       21101115

برلم       21101116امن ، تارٌخ : محمود دمحم همام ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تض -  5

62101 

 31051برلم       21101116شركة  دمحم حسن سلٌم وشركاة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 54024برلم       21101116احمد ابو الفتوح وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ وائل طه لوره وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 54024برلم       21101116

 54024برلم       21101116احمد ابو الفتوح وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  0

بح/ وائل طه لوره وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌص -  11

 54024برلم       21101116

برلم       21101116على عزالدٌن على على حسن وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

20531 

 61621برلم       21101116مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  انور عبدالصادق وشرٌكته  شركة تضامن  -  12

 64302برلم       21101112دمحم محمود دمحم وشرٌكتة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

برلم       21101112خ : مجدى دمحم عفٌفى عبدالكرٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌ -  14

22421 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101112جورج حنا ممار حنا وشرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

40201 

 21161برلم       21101112دمحم محمود عبد هللا وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

ل االسم التجاري لٌصبح/ دمحم محمود عبد هللا وشرٌكتة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌ -  12

 21161برلم       21101112

 62161برلم       21101111على سٌد بدوى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

الى / على سٌد بدوى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه  نعدٌل االسم التجارى -  10

 62161برلم       21101111توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة االولً بمدٌنة العبور  -  21

توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   First Candy Factoryلتصبح / مصنع فرست كاندي 

 62161برلم       21101111

 62161برلم       21101111على سٌد بدوى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

لى سٌد بدوى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه نعدٌل االسم التجارى الى / ع -  22

 62161برلم       21101111شركة تضامن ، تارٌخ : 

 13132بلون رلم /  22المطعة رلم / -تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الكائن بالعنوان / المنطمه الصناعٌة االولً بمدٌنة العبور  -  23

شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   First Candy Factoryصنع فرست كاندي لتصبح / م

 62161برلم       21101111

    21101115شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 11211برلم   

عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  1عه والتجاره ام المرى للصنا -  25

 11211برلم       21101115: 

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره   -  26

 11211برلم       21101115مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  توصٌة بسٌطة  مسجل و

    21101115شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

 11211برلم   

طة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه  توصٌة بسٌ 1ام المرى للصناعه والتجاره  -  21

 11211برلم       21101115: 

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره   -  20

 11211برلم       21101115توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    21101115شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 11211برلم   

عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  1ام المرى للصناعه والتجاره  -  31

 11211م   برل    21101115

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصام عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره   -  32

 11211برلم       21101115شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21101115تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه عبدالغنى احمد دمحم على الملٌجى وشركاه  شركة  -  33

 11211برلم   

عبدالغنى احمد الملٌجى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  1ام المرى للصناعه والتجاره  -  34

 11211برلم       21101115

م عبد الغنى احمد المٌلجى وسمتها التجارٌه ام المرى للصناعه والتجاره  تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه سٌد كمال وعصا -  35

 11211برلم       21101115شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 22620برلم       21101111محمود امام عمر وشرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

 65621برلم       21101111منٌر كامل وشرٌكة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  سامر -  32

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / سامر منٌر كامل وشرٌكتة مع بماء السمه التجارٌه كما هى شركة استرزا للخدمات الطبٌة  -  31

stressa health care   65621برلم       21101111شركة تضامن ، تارٌخ : شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه 

برلم       21101111دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  30

21211 

برلم       21101111دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

21211 

برلم       21101111دمحمابراهٌم دمحم على الشٌخ و شركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

21211 

برلم       21101110دمحم عبد السالم البندارى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  42

26113 

المكتب الفنً للمماوالت المتكامله ) سٌد موسً عبدالرحٌم وشركاه (  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،  -  43

 43021برلم       21101110تارٌخ : 

 21663برلم       21101121دمحم سٌد عبد العلٌم وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  44

عدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه دمحم سٌد عبد العلٌم السٌد وشرٌكه مع بماء السمه التجارٌه كما هى  شركة تضامن  ت -  45

 21663برلم       21101121مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21101121 دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -  46

52311 

برلم       21101121دمحم متولى دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  1تعدل الى/ د  -  42

52311 

برلم       21101121دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

52311 

 52311برلم       21101121دمحم متولى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  40

برلم       21101121دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  51

52311 

برلم       21101121كه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم متولى دمحم وشرٌ 1تعدل الى/ د  -  51

52311 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101121دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  52

52311 

 52311برلم       21101121طة ، تارٌخ : دمحم متولى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌ -  53

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌارا كمال حسٌن وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

 25262برلم       21101121

 25262برلم       21101121ٌارا كمال حسٌن وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

 21246برلم       21101125عادل دمحم عبد العلٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  56

برلم       21101121اسالم على رشاد ورامى على رشاد  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  52

63453 

برلم       21101121رشاد ورامى على رشاد  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : اسالم على  -  51

63453 

شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه   1شركة الحسنٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة / بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكته  -  50

 51120برلم       21101120شركة تضامن ، تارٌخ : 

(  شركة تضامن  Future Petrolium Servicesتعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه المستمبل للخدمات البترولٌه ) -  61

 51120برلم       21101120مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مسجل و  تعدل الى / شركة الحسنٌن للتورٌدات والخدمات البترولٌة ) بدوى السٌد عبد المنعم وشرٌكه (  -  61

 51120برلم       21101120مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 11126برلم       21101120احمد عوٌس وشركاؤه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  62

ة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شرك -  63

 11126برلم       21101120

 11126برلم       21101120احمد عوٌس وشركاؤه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  64

تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  65

 11126برلم       21101120

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 64032برلم       21101111، تارٌخ :  5363  2124/6/11مجدى دمحم توفٌك السٌد ورٌده  سارى حتى -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 63615برلم       21101111، تارٌخ :  5332  2123/2/12مال عبد المجٌد عبد البالى  سارى حتىك -  2

 32221برلم       21101111، تارٌخ :  5341  2124/1/0احمد رضا حسن  سارى حتى -  3

 3045برلم       21101114، تارٌخ :  5322  2121/11/26عبدالمنعم احمد عبدالمنعم  سارى حتى -  4

 162برلم       21101114، تارٌخ :  5326  2124/1/20عارف عبد العزٌز عارف  سارى حتى  -  5

 52416برلم       21101115، تارٌخ :  5411  2122/12/11بٌتر حسنى حبٌب  سارى حتى  -  6

 31151برلم       21101115، تارٌخ :  5416  2122/6/11طارق دمحم االمٌن عبد هللا  سارى حتى  -  2

 41112برلم       21101115، تارٌخ :  5413  2124/4/10حازم عبد الحى ابراهٌم لنصوه  سارى حتى  -  1

، تارٌخ :  5413  2124/4/10المؤسسه العربٌه لتجاره الجلود ومستلزماتها/ حازم عبد الحى ابراهٌم لنصوه  سارى حتى  -  0

 41112برلم       21101115

 23212برلم       21101115، تارٌخ :  5410  2124/1/26عد  سارى حتى سوٌلم عبدهللا سٌد س -  11

 41621برلم       21101115، تارٌخ :  5302  2124/2/10هشام فؤاد علً عسل  سارى حتى  -  11

 32112برلم       21101116، تارٌخ :  5446  2124/2/21دمحم  سند  دمحم  حسٌن  سارى حتى  -  12

 41116برلم       21101116، تارٌخ :  5441  2124/5/3الح  سارى حتى حسام مصطفً ص -  13

 40231برلم       21101112، تارٌخ :  5464مصطفً احمد فرجانً علً     -  14

 40231برلم       21101112، تارٌخ :  5465  2124/11/11مصطفً احمد فرجانً علً  سارى حتى -  15

 41221برلم       21101112، تارٌخ :  5421  2124/1/3ٌاسر دمحم علً  سارى حتى  -  16

 22240برلم       21101112، تارٌخ :  5454  2121/5/13دمحم عبدالحمٌد دمحم باشا  سارى حتى -  12

 12425برلم       21101115، تارٌخ :  5511مصطفى لبٌب  دمحم ابراهٌم     -  11

 12425برلم       21101115رٌخ : ، تا 5510مصطفى لبٌب  دمحم ابراهٌم     -  10

 12425برلم       21101115، تارٌخ :  5521مصطفى لبٌب  دمحم ابراهٌم     -  21

 12425برلم       21101115، تارٌخ :  5521  2124/4/1مصطفى لبٌب  دمحم ابراهٌم  سارى حتى -  21

 32112برلم       21101115 ، تارٌخ : 5526  2124/11/11اٌمن صابر دمحمصابر  ساري حتً  -  22

 23152برلم       21101115، تارٌخ :  5522  2121/11/3دمحم احمد عبدالعظٌم  ساري حتً  -  23

 23152برلم       21101115، تارٌخ :  5521  2124/2/12دمحم احمد عبد العظٌم  ساري حتً  -  24

 23152برلم       21101115ارٌخ : ، ت 5520  2124/0/13دمحم احمد عبدالعظٌم  ساري حتً  -  25

 52126برلم       21101115، تارٌخ :  5525  2122/0/15د/ جمال عبد هللا على الجمال  ساري حتً  -  26

 12366برلم       21101116، تارٌخ :  4011فتحى دمحم عبدالمنعم االزهرى     -  22

 56402برلم       21101111، تارٌخ :  5531  2122/3/21اسالم عادل عبد المنعم  سارى حتى  -  21

 16315برلم       21101110، تارٌخ :  5542  2121/2/16عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  سارى حتى  -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5506عبدالمادر عبدالمادر على     -  31

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5502عبدالمادر عبدالمادر على     -  31

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5501عبدالمادر عبدالمادر على     -  32

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5500عبدالمادر عبدالمادر على     -  33

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5611عبدالمادر عبدالمادر على     -  34

 4321برلم       21101121، تارٌخ :  5611در على    عبدالمادر عبدالما -  35

 41204برلم       21101121، تارٌخ :  5611  2124/1/6دمحم فرٌد حسنٌن دمحم  سارى حتى  -  36

 45132برلم       21101121، تارٌخ :  5615  2123/5/5حسام الدٌن ابراهٌم عثمان  سارى حتى  -  32

 63151برلم       21101121، تارٌخ :  5612  2122/1/21سٌد  سارى حتى دمحم عبد اللطٌف دمحم ال -  31

 64011برلم       21101121، تارٌخ :  5610سهى عبدالمطلب فرماوى عبدالجٌد     -  30

 52521برلم       21101121، تارٌخ :  5614  2123/1/20محسن زكرٌا مدبولى ابراهٌم  سارى حتى  -  41

 65111برلم       21101121، تارٌخ :  5621  2124/1/3اب عبد الحلٌم ابو سنه  ساري حتً دمحم عبد الوه -  41

 35212برلم       21101121، تارٌخ :  5631  2123/11/25رضا عبدالرحمن بدر  سارى حتى  -  42

 55114برلم       21101122، تارٌخ :  5641  2121/12/11طارق فوزى احمد عٌد  سارى حتى  -  43

 43164برلم       21101122، تارٌخ :  5635حسن مصطفً جالل دمحم     -  44

 43164برلم       21101122، تارٌخ :  5636حسن مصطفً جالل دمحم     -  45

 25132برلم       21101122، تارٌخ :  5632  2121/2/2احمد دمحم احمد  سارى حتى  -  46

 65142برلم       21101125، تارٌخ :  5621  2124/2/12اشرف على رزق شعبان  سارى حتى -  42

 56210برلم       21101125، تارٌخ :  5623مدٌحة عبدالخالك بهاء الدٌن     -  41

 56210برلم       21101125، تارٌخ :  5624مدٌحة عبدالخالك بهاء الدٌن     -  40

 13131برلم       21101125، تارٌخ :  5662  2124/1/10دمحم سعٌد مطر  سارى حتى  -  51

 13131برلم       21101125، تارٌخ :  5662  2124/1/10تعدل لٌصبح / دمحم سعٌد دمحم مطر  سارى حتى  -  51

 32321برلم       21101126، تارٌخ :  5216  2124/1/4دمحم مسعد حمدان عبدهللا  سارى حتى -  52

 61605برلم       21101126، تارٌخ :  5612  2121/12/25اٌمن فؤاد رمضان محمود  سارى حتى -  53

 35204برلم       21101126، تارٌخ :  5604  2124/2/21تامر دمحم عبد المجٌد  سارى حتى -  54

 41155برلم       21101126، تارٌخ :  5606  2124ٌحًٌ اسامه الهمشري  سارى حتى  -  55

 41155برلم       21101126، تارٌخ :  5606  2124سارى حتى   ٌحٌى اسامه الهمشرى للتجارة والتورٌدات -  56

، تارٌخ :  5606  2124تصحٌح االسم طبما لبطاله الرلم المومى /ٌحٌى اسامه دمحم منٌرالهمشرى  سارى حتى  -  52

 41155برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101126، تارٌخ :  5606  2124تى تعدٌل االسم التجارى الى / ٌحٌى الهمشرى للتجارة والتورٌدات  سارى ح -  51

41155 

 32002برلم       21101126، تارٌخ :  5602عنتر دمحم ابوالوفا لناوى     -  50

 32002برلم       21101126، تارٌخ :  5601  2123/12/11عنتر دمحم ابوالوفا لناوى  سارى حتى -  61

 41516برلم       21101122:  ، تارٌخ 5224حسن زكى حسٌن سلٌمان     -  61

 41516برلم       21101122، تارٌخ :  5225حسن زكى حسٌن سلٌمان     -  62

 41516برلم       21101122، تارٌخ :  5226حسن زكى حسٌن سلٌمان     -  63

 52612برلم       21101122، تارٌخ :  5221حمدى دمحم على دمحم     -  64

 51115برلم       21101122، تارٌخ :  5230  2124/5/2ٌد  سارى حتىحضر صدٌك محمود س -  65

 61411برلم       21101122، تارٌخ :  5242  2121/11/10سٌد دمحم حماد احمد  سارى حتى -  66

 52103برلم       21101122، تارٌخ :  5233  2122/1/15دمحم احمد فؤاد سلٌمان  سارى حتى  -  62

 44224برلم       21101121، تارٌخ :  5246ً محمود سلٌمان    سامٌه المصٌلح -  61

 44224برلم       21101121، تارٌخ :  5242سامٌه المصٌلحً محمود سلٌمان     -  60

 44224برلم       21101121، تارٌخ :  55241سامٌه المصٌلحً محمود سلٌمان     -  21

 50130برلم       21101121، تارٌخ :  5245  2124/2/26خالد حسن عٌسى دمحم  سارى حتى  -  21

 62110برلم       21101120، تارٌخ :  5205  2122/2/4مؤسسة مطابع الوزان التجارٌه  سارى حتى -  22

 13121برلم       21101120، تارٌخ :  5225  2124/1/25دمحم ٌوسف احمد عبدالبالى  سارى حتى -  23

 23412برلم       21101120، تارٌخ :  5210  2124/2/21رى حتىدمحم عاٌد عبٌد نصٌر  سا -  24

 41112برلم       21101120، تارٌخ :  5202  2124/5/15شاذلً عبدالكرٌم امام  سارى حتى  -  25

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101111، تارٌخ :  5346  2124/1/26م  سارى حتى  1م  1رات ش الشركه االهلٌه العمارٌه لالستثما -  1

13161 

 41124برلم       21101111، تارٌخ :  5355  2121/6/10شركه موبٌلٌات احمد حسن  سارى حتى -  2

 35141لم   بر    21101111، تارٌخ :  5332  2124/2/24شركه الجابرى لالستثمار العمارى وشركاه  سارى حتى  -  3

 65162برلم       21101114، تارٌخ :  5303  2124/2/10دمحم اسماعٌل احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  4

 52651برلم       21101114، تارٌخ :  5323سٌلكشن كارا ) رائد امام شعبان وشركاه (     -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 52651برلم       21101114، تارٌخ :  5324  2123/2/23سٌلكشن كارا ) رائد امام شعبان وشركاه (  سارى  حتى -  6

 5265برلم       21101114، تارٌخ :  5323فوزي عبدالمغٌث وشركاه     -  2

 41111برلم       21101114، تارٌخ :  5313  2124/1/2احمد انور احمد حسن شلبً وشركاه  سارى حتى  -  1

    21101114، تارٌخ :  5313  2124/1/2وشركاه (  سارى حتى  شركه طٌبه للخدمات المالحٌه ) احمد انور حسن شلبً -  0

 41111برلم   

 61122برلم       21101114، تارٌخ :  5304  2121/1/24عز الدٌن اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  11

، تارٌخ :  5310شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه     -  11

 61515برلم       21101114

، تارٌخ :  5301شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه     -  12

 61515برلم       21101114

 63650برلم       21101114، تارٌخ :  5301  2123/3/3اسامه عزٌز متى وشركاه  سارى حتى  -  13

  2123/3/3شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات والتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  14

 63650برلم       21101114، تارٌخ :  5301

 32406برلم       21101114، تارٌخ :  5366  2124/0/1دمحم سعٌد عبد هللا النحرٌرى وشرٌكته  سارى حتى -  15

 63650برلم       21101114، تارٌخ :  5310  2123/2/22اسامه عزٌز متى وشركاه  سارى حتى  -  16

  2123/2/22شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  12

 63650برلم       21101114، تارٌخ :  5310

 64222برلم       21101115، تارٌخ :  5416  2124/4/15لٌم احمد وشرٌكتة  سارى حتى احمد س -  11

برلم       21101115، تارٌخ :  5411  2124/4/12بٌرامٌدز للتوكٌالت / فائك حلٌم جبره وشركاه  سارى حتى  -  10

42056 

 51201برلم       21101116، تارٌخ :  5435  2124/4/21اشرف المصٌلحى وشركاه  سارى حتى -  21

، تارٌخ :  5435  2124/4/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/امجد اشرف حسن المصلحى وشركاه  سارى حتى -  21

 51201برلم       21101116

، تارٌخ :  5410  2123/11/2تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد اسماعٌل عبد النبى مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  22

 21661برلم       21101116

 21661برلم       21101116، تارٌخ :  5410  2123/11/2مصطفى عبد النبى وشركاه  سارى حتى  -  23

 65111برلم       21101116، تارٌخ :  5441دمحم ابراهٌم وشرٌكة     -  24

 41241برلم       21101116، تارٌخ :  5423  2124/2/22ضٌاء الدٌن احمد عبدالمجٌد وشركاه  سارى حتى  -  25

    21101116، تارٌخ :  5423  2124/2/22تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/احمد ضٌاء الدٌن احمد وشركاه  سارى حتى  -  26

 41241برلم   

 41214برلم       21101116، تارٌخ :  5445  2124/1/3سمٌركامل جرجس برسوم وشرٌكته  سارى حتى -  22

 65261برلم       21101116، تارٌخ :  5420  2124/0/24ا  سارى حتى ٌاسمٌن احمد وشركاه -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 02 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101116، تارٌخ :  5420  2124/0/24تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /ٌاسمٌن احمد دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  20

65261 

 64302برلم       21101112، تارٌخ :  5451  2123/12/12دمحم محمود دمحم وشرٌكتة  سلرى حتى  -  31

برلم       21101112، تارٌخ :  5415  2124/1/2حسن سعد حسن وشرٌكه  سارى حتى  -معرض سٌارت  سعد حسن  -  31

22311 

برلم       21101112، تارٌخ :  5415  2124/1/2حسن سعد حسن وشرٌكه  سارى حتى  -معرض سٌارت  سعد حسن  -  32

22311 

 40033برلم       21101115، تارٌخ :  5523  2121/2/1سارى حتىشركه جهاد وشركاه   -  33

 62222برلم       21101111، تارٌخ :  5544شرٌف البدرى وشرٌكة     -  34

 23265برلم       21101111، تارٌخ :  5533  2124/6/12شركه كارجٌل المحدوده  ساري حتً  -  35

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5552ناهد عزت وشركائها     -  36

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5551  2124/1/0ناهد عزت وشركائها  سارى حتى  -  32

 51123برلم       21101110، تارٌخ :  5563شولً ابراهٌم وشركاه     -  31

 51123برلم       21101110، تارٌخ :  5563شولى ابراهٌم وشركاه     -  30

 51123برلم       21101110، تارٌخ :  5563ابراهٌم وشرٌكه    شولً  -  41

برلم       21101110، تارٌخ :  5551  2122/11/1ورثة احمد لطب احمد ) دمحم لطب احمد و شركاه (  سارى حتى  -  41

10231 

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6نبٌل احمد منصور وشركاه  سارى حتى  -  42

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6تامر نبٌل احمد وشركاه  سارى حتى  -  43

برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6تعدٌل اسمها لتصبح /تامر نبٌل منصور وشرٌكته  سارى حتى  -  44

1435 

 1435برلم       21101110ٌخ : ، تار 5556  2124/6/6نببل احمد منصور وشركاه  سارى حتى  -  45

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6ناهد عزت وشركاءها  سارى حتى  -  46

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6نبٌل احمد منصور وشركاه  سارى حتى  -  42

 1435برلم       21101110ارٌخ : ، ت 5556  2124/6/6تامر نبٌل احمد وشركاه  سارى حتى  -  41

برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6تعدٌل اسمها لتصبح /تامر نبٌل منصور وشرٌكته  سارى حتى  -  40

1435 

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6نببل احمد منصور وشركاه  سارى حتى  -  51

 1435برلم       21101110، تارٌخ :  5556  2124/6/6حتى  ناهد عزت وشركاءها  سارى -  51

 65162برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31احمد فتحى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 03 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  53

65162 

 65162برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31احمد فتحى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  54

برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  55

65162 

 65162برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31احمد فتحى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  56

برلم       21101121، تارٌخ :  5514  2124/1/31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد فتحى دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  52

65162 

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5506انور احمد عطٌه وشركاه     -  51

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5502  انور احمد عطٌه وشركاه   -  50

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5501انور احمد عطٌه وشركاه     -  61

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5500انور احمد عطٌه وشركاه     -  61

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5611انور احمد عطٌه وشركاه     -  62

 3421برلم       21101121، تارٌخ :  5611انور احمد عطٌه وشركاه     -  63

برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12تعدٌل االسم التجارى الى / مدحت لاسم وشركاه  سارى حتى  -  64

65114 

 65114برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12مدحت لاسم وشركاة  سارى حتى  -  65

برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مدحت لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  66

65114 

برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12تعدٌل االسم التجارى الى / مدحت لاسم وشركاه  سارى حتى  -  62

65114 

 65114برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12 مدحت لاسم وشركاة  سارى حتى -  61

برلم       21101121، تارٌخ :  5503  2124/1/12تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مدحت لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  60

65114 

 5260  برلم     21101121، تارٌخ :  5521شركة جننٌكو مهندسون ومماولون عمومٌون ووكالء تجارٌون     -  21

 5260برلم       21101121، تارٌخ :  5522شركة جننٌكو مهندسون ومماولون عمومٌون ووكالء تجارٌون     -  21

 51140برلم       21101121، تارٌخ :  5561ٌسن وشرٌكه     -  22

 51140برلم       21101121، تارٌخ :  5560  2121/11/2ٌسن وشرٌكه  سارى حتى  -  23

 30332برلم       21101121، تارٌخ :  5612مصطفى وشركاه    مجدى  -  24

 30332برلم       21101121، تارٌخ :  5611مجدى مصطفى وشركاه     -  25

 30332برلم       21101121، تارٌخ :  5610مجدى مصطفى وشركاه     -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 04 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 62242برلم       21101122تارٌخ : ،  5641  2122/5/21مجدى عبد المنعم ابراهٌم وشرٌكاه  سارى حتى  -  22

 46201برلم       21101125، تارٌخ :  5662  2123/0/26اتٌلٌه سحر فاشون وشرٌكها  سارى حتى -  21

 51111برلم       21101125، تارٌخ :  5651شرٌف احمد جوده وشركاه     -  20

 51111م   برل    21101125، تارٌخ :  5651شرٌف احمد جوده وشركاه     -  11

 65156برلم       21101126، تارٌخ :  5615  2124/2/16مصطفى مختار وشرٌكٌة  سارى حتى  -  11

 11122برلم       21101126، تارٌخ :  5210  2124/12/21دمحم كمال  الدٌن دمحم وشركاته  سارى حتى  -  12

 324برلم       21101126، تارٌخ :  5602شركة محمود فؤاد مصطفى وشرٌكتة     -  13

 324برلم       21101126، تارٌخ :  5603  2123/11/5شركة محمود فؤاد مصطفى وشرٌكتة  سارى حتى -  14

 12034برلم       21101126، تارٌخ :  5611  2124/2/5حماده سٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  15

برلم       21101126، تارٌخ :  5611  2124/2/5تعدل االسم التجارى لٌصبح / حماده سٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  16

12034 

 50134برلم       21101122، تارٌخ :  5212  2124/2/25اسعد بهٌج وشرٌكه  سارى حتى  -  12

برلم       21101122، تارٌخ :  5216  2124/4/10شركه طٌبه للسمسره فى االوراق المالٌه ش . م .م  سارى حتى  -  11

22044 

 51625برلم       21101121، تارٌخ :  5251  2124/3/2نبٌل عبد المالن وشرٌكه  سارى حتى اشرف  -  10

 61361برلم       21101121، تارٌخ :  5262حامد دمحم حامد وشرٌكته     -  01

 61361برلم       21101121، تارٌخ :  5261حامد دمحم حامد وشرٌكته     -  01

  2123/11/11سارى حتى   Equicorp FOR financial servicesمالٌة عن االوراق المالٌة اكو ٌكورب لالستشارات ال -  02

 64254برلم       21101120، تارٌخ :  5200

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6دمحم حلمى وشركاه  ساري حتً  -  03

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6 تعدٌل االسم التجارى /وحٌد البنا وشركاه  ساري حتً -  04

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / وحٌد البنا وشركاه  ساري حتً  -  05

برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ وحٌد البنا وشرٌكته  ساري حتً  -  06

23413 

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6دمحم حلمى وشركاه  ساري حتً  -  02

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6تعدٌل االسم التجارى /وحٌد البنا وشركاه  ساري حتً  -  01

 23413برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6ري حتً تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / وحٌد البنا وشركاه  سا -  00

برلم       21101120، تارٌخ :  5224  2124/2/6تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ وحٌد البنا وشرٌكته  ساري حتً  -  111

23413 

 32411م   برل    21101120، تارٌخ :  5203  2124/0/5فارس رضوان عبد الحلٌم وشركاه  سارى حتى  -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 05 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 41521برلم       21101120، تارٌخ :  5206  2124/6/26احمد خلٌفه دمحم وشركاه  سارى حتى -  112

برلم       21101120، تارٌخ :  5206  2124/6/26تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/احمد خلٌفة دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  113

41521 

برلم       21101120، تارٌخ :  5113  2124/1/5لى طه وشركاه (  سارى حتى ٌونى ترافٌل للسٌاحة )السعٌد دمحم متو -  114

65114 

 65114برلم       21101120، تارٌخ :  5113  2124/1/5ٌونى ترافٌل للسٌاحة  سارى حتى  -  115

 65132برلم       21101120، تارٌخ :  5213  2124/1/23احمد عدلى وشركاه  سارى حتى -  116

 13134برلم       21101120، تارٌخ :  5226  2124/1/10ت وشركاه  سارى حتىبهج -  112

    21101120، تارٌخ :  6016  2110/6/26جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه  حسن محمود حنفى  سارى حتى / -  111

 23352برلم   

 23352برلم       21101120، تارٌخ :  6016  2110/6/26جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه  سارى حتى / -  110

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

جم ،  51111حسن عبد العزٌز حسن محمود  تجدٌد الرهن التجارى لصالح بنن الشركة المصرفٌة العربٌه الدولٌه بمبلغ  -  1

 23414برلم       21101126تارٌخ : 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

شركه عبدالرحمن عالم دمحم غفٌر وشركاه  تدوٌن بٌانات لصالح البنن االهلى المصرى بزٌادة لٌمة الدٌن الى عشرة ملٌون  -  1

 22410برلم       21101115تارٌخ : وثمانمائة وخمسون الف جم ، 

 32625برلم       21101112دمحم دمحم شحاته غراب وشركاه  تم تجدٌد الرهن لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  2

 14013برلم       21101112عبد النبى جوده عزب وشركاه  تم تجدٌد الرهن لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  3

 14013برلم       21101112زت وشرٌكه  تم تجدٌد الرهن لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ : عبد النبً جوده ع -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 06 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14013برلم       21101112عبد النبى جوده عزب وشركاه  تم تجدٌد الرهن لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  5

 14013برلم       21101112عبد النبً جوده عزت وشرٌكه  تم تجدٌد الرهن لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  6

، تارٌخ  1شركه النصر للرخام والجرانٌت حلٌم حلمً جرجس وشركاه  تم شطب الرهن لصالح بنن الماهرة شطبا كلٌا ونهائٌا  -  2

 44443برلم       21101112: 

تحاد الوطنى مصر بمبلغ م  تجدٌد الرهن التجارى لصالح بنن اال1م1المصرٌه السعودٌه للثروة الحٌوانٌه )فالى جروب( ش -  1

 36135برلم       21101110جم ، تارٌخ :  211111

جم ، تارٌخ :  25111شركة جٌالن صالح الدٌن وشركائها  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المتحد بمبلغ  -  0

 20256برلم       21101126

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


