
 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

 أؼسطس شهر الجٌزة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لالسج تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن كافٌه  242264برلم  22102122، لٌد فى  22222.222عبدالؽنً عبدالحمٌد عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش عباده بن الصامت من ش المحطه 12العاب بالي استٌشن ، بجهة : 

عن مماوالت  242321 برلم 22102122، لٌد فى  12222.222جمال سالم حسانٌن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 عامه ، بجهة : ش مكه المكرمه بوالق الدكرور

عن محل  242315برلم  22102126، لٌد فى  12222.222ٌوسؾ لطفى معز شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 بوالق الدكرور -ناهٌا -مجوهرات ، بجهة : شارع دمحم عوٌس 

عن بماله ،  242325برلم  22102120، لٌد فى  5222.222د ، رأس ماله ،  رانٌا مصطفً عبدالنعٌم عكوش  ، تاجر فر -  4

 ش دمحم الشافعً من الصفطاوي ارض اللواء 11بجهة : 

عن ورشه  242322برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم عطٌه علً عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 د امٌن من ش ترسا العمرانٌهمٌكانٌكا لصٌانه السٌارات ، بجهة : ش احم

عن تسوٌك  242335برلم  22102121، لٌد فى  1222.222هٌثم عبدالمنعم احمد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ش صالح عبدالكرٌم من ش عثمان محرم الطالبٌه  33الكترونً ) فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت ( ، بجهة : 

 العمرانٌه

عن متعهد نمل  242123برلم  22102125، لٌد فى  5222.222س احمد صابر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خمٌ -  2

 عمال ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بوالق الدكرور

عن مماوالت  242144برلم  22102121، لٌد فى  12222.222طارق دمحم علً عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش ابو رابٌه ع غ العمرانٌه 33عماري ، بجهة : واستثمار 

عن مصنع  242220برلم  22102121، لٌد فى  52222.222نادٌه شحاته عوض شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 شارع مسجد الرحمه من شارع عشره وراق العرب الوراق 52مالبس ، بجهة : 

عن مصنع  242234برلم  22102121، لٌد فى  12222.222ماله ،  رومانً سعد عدلً لسطل  ، تاجر فرد ، رأس  -  12

 ش عبدهللا احمد امبابه 12مالبس ، بجهة : 

عن دخول  242163برلم  22102124، لٌد فى  5222.222جمال عطا على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ةشارع عكا على من بنى دمحم البصراوى م غ امباب 3مزادات ، بجهة : 

عن ورشه  242221برلم  22102121، لٌد فى  52222.222اسامه شكري شنوده للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش ابوبكر الصدٌك ارض الجمعٌه امبابه 25تصنٌع مالبس ، بجهة : 

عن تعبئه  242322برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم جمال محمود عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بوالق الدكرور-وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه الجافه والسائله والتورٌدات ، بجهة : عزبه ابواللٌل ش التحرٌر

عن مخبز  242262برلم  22102122، لٌد فى  52222.222حسن متولً حسن جادالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 براهٌم السباعً من ش الدكتور من ش احمد ٌاسٌن الطوابك فٌصلش ا 11بلدي نصؾ الً النتاج الخبز البلدي ، بجهة : 

عن التسوٌك  242345برلم  22102121، لٌد فى  22222.222رائد نادى شاكر حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

لتراض واالستدانه والكفاله والتروٌج عبر االنترنت للمواد الدعائٌه والتسوٌك والدعاٌه من خالل االنترنت ومكتبه دعاٌه واعالن واال

شارع  1من البنون وتسوٌك الكترونى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

 بوالق الدكرور -دروٌش البراجٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  242126رلم ب 22102125، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالجواد صادق عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش عبدالسالم الناصر عمرانٌه 11مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مكتب  242142برلم  22102121، لٌد فى  52222.222احمد حسن سلطان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش خالد بن الولٌد من العروبه وراق العرب الوراق 4توزٌع اسفنج ، بجهة : 

عن ساٌبر  242111برلم  22102126، لٌد فى  22222.222لى ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌد عوٌس احمد ع -  11

 شارع حلمى عبد الرحمن الطالٌة الهرم 30، بجهة :  2210لسنة  616موافمة امنٌة رلم 

عن  242212برلم  22102121، لٌد فى  12222.222هشام عبدالجواد عٌد الحاج حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 برج االطباء فٌصل -شارع النادى الرٌاضى  55تسوٌك عمارى ، بجهة : 

عن مصنع  242262برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم حسن سلٌمان عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 133مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن تجاره  242204برلم  22102121، لٌد فى  12222.222مارى سمسٌر منتٌاس نصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه  -شارع خاتم المرسلٌن  30وتورٌد مستحضرات التجمٌل ومكٌاج وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن بٌع اعالؾ  242320برلم  22102126، لٌد فى  25222.222، رأس ماله ،  عمرو مصطفً حنفً دمحم  ، تاجر فرد  -  22

 ، بجهة : منٌل شٌحه بجوار الحاج عٌد امٌر عٌد عرب طموه

عن  242220برلم  22102121، لٌد فى  52222.222محمود اشرؾ حسٌن ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بده ارض الجمعٌه امبابهش دمحم ع 22بالي استٌشن ، بجهة : 

عن توزٌع  242353برلم  22102120، لٌد فى  2222.222سلطان ابراهٌم سلطان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

الكتب الجامعٌه واالدوات المكتبٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 فٌصل -كفر طهرمس -1الدور  212شمه  3باب ء مشروع ش2

عن  242330برلم  22102121، لٌد فى  122222.222رضا شحاته عرٌان تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش احمد منصور اول فٌصل الهرم 3تورٌدات مستلزمات طب وجراحه العٌون ، بجهة : 

عن ورشه  242102برلم  22102126، لٌد فى  12222.222س ماله ،  حازم صبري عبدالنبً خاطر  ، تاجر فرد ، رأ -  26

 فرم جبس ، بجهة : بنً سالمه م المناطر

عن اعمال نظافه  242242برلم  22102110، لٌد فى  12222.222مسعد دمحم دمحم فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 صلش حسٌن خاطر المرٌوطٌه فٌ 1وتجاره ادوات نظافه ، بجهة : 

عن خدمات نمل ،  242221برلم  22102121، لٌد فى  22222.222عزالدٌن دمحم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عٌسً الحمصانً متفرع من ش مصرؾ اللبٌنً فٌصل 11بجهة : 

عن تجاره وتوزٌع  242222برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم احمد حسن ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 اكتوبر ناهٌا بوالق الدكرور 6ش جمال عبدالناصر ش  30المنظفات الصناعٌه ، بجهة : 

عن  242222برلم  22102121، لٌد فى  32222.222حمدي مصطفً صاللح جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش ابوالنجا مطار امبابه 11تورٌد المالبس ، بجهة : 

عن  242206برلم  22102125، لٌد فى  32222.222ود سلٌمان احمد دمحم حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  31

 تجاره حداٌد وبوٌات ومماوالت وتورٌدات عامه وتشطٌبات معمارٌه ، بجهة : الجالتمه ش الترعه منشاه المناطر

عن مكتب تنظٌم  242321برلم  22102126، لٌد فى  25222.222دمحم حلمً دمحم الصعٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

وتجهٌز الحفالت والمؤتمرات والدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص 

 الالزمه ، بجهة : ش الجمهورٌه اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  242145برلم  22102121لٌد فى ،  12222.222وائل حسنٌن طه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش حلمً عبدالرحمن العمرانٌه 24، بجهة : 

عن مركز  242111برلم  22102125، لٌد فى  12222.222اٌمان ٌوسؾ دمحم محمود لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 مش حسب النبً من احمد كامل الهر 13تدرٌب لؽوي ما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن مالبس  242250برلم  22102122، لٌد فى  12222.222مٌالد وهٌب عٌاد بٌالطس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 جاهزه ، بجهة : ش ابراهٌم المهدي ناهٌا بوالق الدكرور

 برلم 22102121، لٌد فى  12222.222جٌهان مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 شارع النور من شارع عبد المنعم الفحام اوسٌم 2عن بماله ، بجهة :  242214

عن  242260برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم حسٌن احمد عزالدٌن الحناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 رش علً فراج سكه المدٌنه ناهٌا بوالق الدكرو 13تاهٌل وتدرٌب وتورٌد عماله ، بجهة : 

عن سوبر ماركت   242211برلم  22102121، لٌد فى  5222.222السٌد كرم هللا السٌد جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 وتجاره مواد ؼذائٌه فً نفس المجال وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : الجالتمه منشاه المناطر

 242202برلم  22102125، لٌد فى  12222.222ماله ،  عبد هللا عبد المجٌد السٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس  -  30

 ش عزالدٌن عمر اسباتس العمرانٌه 24عن تورٌد مالبس المحجبات ، بجهة : 

عن  242312برلم  22102126، لٌد فى  12222.222مسعد ٌوسؾ مسعد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 امبابه -ٌنه االملمد -تورٌدات  عمومٌه ، بجهة : شارع احمد سالم

عن محل  242316برلم  22102125، لٌد فى  12222.222نبٌل نجٌب مسعد فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الهرم -مصوؼات ذهبٌه ، بجهة : نزله السٌسى

ركز دراسات عن م 242334برلم  22102121، لٌد فى  32222.222دمحم محسن لناوي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش المطبعه الههرم الهرم 10سٌاسٌه فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن  242102برلم  22102126، لٌد فى  52222.222مصطفى عزمى عبدالحكٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 اوسٌم-ورشه تصنٌع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش الرشٌح

عن مصنع  242223برلم  22102122، لٌد فى  12222.222احمد دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مساكن العالمٌن ج الماهره بوالق 12بالستٌن ، بجهة : 

عن تصنٌع  242222برلم  22102121، لٌد فى  252222.222عادل محمود دمحم النمس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ؾ مخبوزات ، بجهة : شارع دمحم حافظ اوسٌموتؽلٌ

عن دعاٌه واعالن ،  242160برلم  22102125، لٌد فى  25222.222ولٌد دمحم دمحم المتولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ش التكافل طارق بن زٌاد التعاون الهرم 32بجهة : 

عن تورٌد  242262برلم  22102122، لٌد فى  12222.222  احمد دمحم موسً السٌد موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  42

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش احمد ابراهٌم من اكتوبر بوالق الدكرور

عن الؽسٌل والكً  242352برلم  22102120، لٌد فى  1222.222دمحم كمال دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 سودان المهندسٌنش ال 122والتنظٌؾ للمالبس ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة  242122برلم  22102125، لٌد فى  12222.222هشام كمال فهمً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 ش حامد علً احمد بوالق الدكرور 16: 

عن محل لتجارة  242162برلم  22102124، لٌد فى  12222.222ممدوح دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ادوات منزلٌة ، بجهة : شارع المعهد الدٌنى ابو النمرس مركز



 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 مطبعه وتجهٌز  242252برلم  22102110، لٌد فى  12222.222منال محمود دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

ش  1ش احمد ادرٌس ش ترعه عبدالعال  14المنسوجات واالخشاب والتجاره وكل ما ٌتعلك بها ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

 العشرٌن امامن كافٌه الدوار فٌصل

عن  242322برلم  22102126، لٌد فى  12222.222عبدالناصر سماح حلمً عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ورشه تشؽٌل معادن ، بجهة : نكال منشاه المانطر

عن  242340برلم  22102120، لٌد فى  12222.222عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش ؼرب المحطه ناصٌه ش وجٌه الدكروري العمرانٌه 15بالي استٌشن ، بجهة : 

عن عرض  242336برلم  22102121، لٌد فى  12222.222لٌم بحٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد السٌد عبدالع -  54

 112المصنفات السمعٌه والبصرٌه عن طرٌك البالي ستٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الححصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 ش السودان محل بالدور االرض المهندسٌن

عن تجاره الفاكهه  242141برلم  22102121، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمر عالم مهنً حسن  -  55

 ش عبدالؽنً حسن عمرانٌه 23والخضروات ، بجهة : 

عن ورشه  242226برلم  22102122، لٌد فى  52222.222رضا فكري فهٌم جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 هري بشتٌلش احمد االز 21مالبس ، بجهة : 

عن مؽسله  242220برلم  22102122، لٌد فى  12222.222منال حمدي عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش السد العالً الدور االرضً 6مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  242142برلم  22102121، لٌد فى  12222.222دعاء مندي حسٌن امام رواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش صالح البواشً اوسٌم

عن  242152برلم  22102121، لٌد فى  15222.222محمود حسن محمود حسٌن الحبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ش الماضً ابو سٌؾ من سلٌمان جوهر الدلى 1تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن بالي ستٌشن  242151برلم  22102121، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  مٌنا سامً نظٌر شاكر  ، تاجر  -  62

 ش احمد ماهر من ش المدرسه المنٌب 1وسٌبرنت بعدالحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

ت عن مماوال 242244برلم  22102121، لٌد فى  122222.222فؤاد ولٌم فؤاد حبشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ل حدائك االهرام الهرم 215عامه وتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ووكٌل بالعموله ، بجهة : 

عن ورشه تشؽٌل  242265برلم  22102122، لٌد فى  12222.222سامح سامً حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 معادن واسطبات ، بجهة : ش اداره الكهرباء ناهٌا البلد كرداسه

عن مكتب  242321برلم  22102122، لٌد فى  52222.222امٌر رزق هللا امٌن رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بوالق الدكرور -ناهٌا -مماوالت عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : سٌد زٌن الخطاب

عن مركز تدرٌب  242342برلم  22102121، لٌد فى  12222.222دمحم الدسوٌك دمحم ابوهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش ربٌع حسن بوالق 5للتطوٌر والتاهٌل والدراسات االعالمٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن مكتب  242246برلم  22102110، لٌد فى  12222.222اسامه نصري افندي جندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش خالد بن الولٌد ش العروبه مدٌنه االمل امبابه 2عمومٌه ، بجهة :  مماوالت

عن بٌع وذبح  242332برلم  22102121، لٌد فى  5222.222شٌماء شولً عبدهللا عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش السوق التجاري من ش معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 5طٌور ، بجهة : 

عن مكتب  242331برلم  22102121، لٌد فى  52222.222ل عرفه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم جما -  62

 ش دمحم رشوان المكاوي كرداسه 2تورٌدات عمومٌه ، 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  242311برلم  22102126، لٌد فى  52222.222عبدالوهاب بؽدادي حسٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش ماهر حسٌن الحداد من ش المدٌنه المنوره العمرانٌه 13ٌب ، بجهة : استشارات وتدر

عن تورٌدات  242121برلم  22102125، لٌد فى  12222.222دمحم جمال الدٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  242115برلم  22102126، لٌد فى  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  هانى دٌاب عبد الكرٌم  ، تا -  22

 نمل عمال ، بجهة : شارع البوسطه المدٌمه مركز منشاءه المناطر امبابه

عن  242211برلم  22102121، لٌد فى  52222.222تامر حسن االنوار محمود رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ص البوابه الثالثه هضبه االهرام الهرم 15مٌه وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : تورٌدات عمو

عن بٌع  242226برلم  22102121، لٌد فى  12222.222بدٌر حبٌب عبد المنصؾ عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بطارٌات واطارات ، بجهة : ش المسابن بشتٌل اوسٌم

عن برمجٌات  242254برلم  22102111، لٌد فى  5222.222لرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر عبدهللا دمحم عبدا -  23

 ش الهرم فاطمه رشدي الهرم 362وتسوٌك الكترونً ، بجهة : 

عن تجاره لطع  242205برلم  22102125، لٌد فى  32222.222دمحم سعد ٌاسٌن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ار تون تون ، بجهة : ش كورنٌش النٌل مناشً البلد بجوار بنزٌنه عتابً امبابهؼٌار واكسسو

عن  242221برلم  22102121، لٌد فى  12222.222اٌرٌنً صبحً عبدالملن فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش السودان المهندسٌن 161ستودٌو تصوٌر فوتوؼرافً ، بجهة : 

عن مكتب  242216برلم  22102122، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كٌالدي نٌجرٌوس فارٌا  -  26

 مٌدان السنترٌس 2استثمار عماري وفندلً ، بجهة : 

عن بٌع وصٌانه  242156برلم  22102124، لٌد فى  12222.222دمحم علً ابوسرٌع جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 هة : ش ذو الفمار من كوبري عابدٌن كرداسهاجهزه التبرٌد والتكٌٌؾ ، بج

عن مكتب  242224برلم  22102122، لٌد فى  5222.222كرٌم مصطفً عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش داٌر الناحٌه منشاه المانطر 52تورٌد عماله ، بجهة : 

عن محل  242216برلم  22102122، لٌد فى  12222.222مهنً علً عبدالحافظ مهنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ش احمد عفٌفً ناهٌا بوالق الدكرور 52المشه ومنسوجات ، بجهة : 

عن  242232لم بر 22102121، لٌد فى  52222.222سٌد عبدهللا عبدالرحٌم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مكتب مماوالت ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن صٌدلٌة ،  242162برلم  22102124، لٌد فى  12222.222احمد فتحى محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع دمحم عبد الهادى المدٌم مصرؾ الكنٌسة العمرانٌة 2بجهة : 

عن  242143برلم  22102121، لٌد فى  122222.222اد السٌد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن عابدٌن ج -  12

 تصنٌع مالبس وتصدٌر لوازمها ، بجهة : ش برعً خلٌفه المطار م غ امبابه

عن ورشه  242332برلم  22102122، لٌد فى  52222.222دمحم حسنٌن احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش عبدالهادي خلٌل من ش المعتمدٌه كرداسه 25بس جاهزه ، بجهة : مال

عن مكتب دعاٌه  242101برلم  22102126، لٌد فى  122222.222طه سٌد حافظ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عه فٌصلش طارق بن زٌاد نبٌل طه المطب 31واعالن ) فٌما عدا اصدار  الصحؾ والمجالت واالنترنت( ، بجهة : 

عن وكاله فنانٌن  242263برلم  22102122، لٌد فى  12222.222دمحم علً لطب عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 العمرانٌه 4ش الهرم نصر الدٌن برج  446ومتعهد حفالت ، بجهة : 



 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 مكتب  242321رلم ب 22102122، لٌد فى  52222.222حماده ثابت خطاب عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بوالق الدكرور -ناهٌا -استثمار عمارى ، بجهة : شارع فاروق حرب

عن دعاٌه واعالن  242341برلم  22102121، لٌد فى  52222.222اسامه دمحم دمحم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 كن العاملٌن بجامعه الماهره بوالقمسا 12وصناعه مٌدٌا التلٌفزٌون فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ، بجهة : 

عن استثمار  242241برلم  22102110، لٌد فى  12222.222علً دمحم رمضان علً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الكوثر من ش جامعه الدول العربٌه 1عماري ، بجهة : 

عن ادوات  242166برلم  22102124لٌد فى  ، 12222.222امٌن شولً فرج تاوضرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مدرسٌه ، بجهة : ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور

عن التصدٌر  242146برلم  22102121، لٌد فى  12222.222عمر حسن عبدالعزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 مرانٌهش عبدالسالم الناظر الع 11والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات ، بجهة : 

 242116برلم  22102126، لٌد فى  12222.222مصطفى مجدى عبد الرحمن عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ش سوق الخمٌس منشاة المناطر1عن مكتب متعهد نمل عمال ، بجهة : 

عن مكتب  242215برلم  22102122، لٌد فى  52222.222دمحم احمد عبدالؽنى الصابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 بوالق الدكرور -ناهٌا -شارع دروٌش البراجٌلى  41مماوالت ، بجهة : 

عن تجاره لطع  242152برلم  22102121، لٌد فى  122222.222حسن نجاح كامل عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 العرب الوراق ؼٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : ش المدرسه الخضراء عزبه الخالٌفه وراق

عن معرض  242101برلم  22102126، لٌد فى  12222.222اٌمن نصٌؾ ٌوالٌم حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 شارع على بن ابى طالب من شارع الجامع جسر الكنٌسه المنٌب جٌزه12شنط ، بجهة : 

عن ترزي لمٌص  242201برلم  22102126لٌد فى ،  12222.222لطفً دمحم علً ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ش الشٌخ ناصٌؾ ابراهٌم من ترعه زنٌن بوالق الدكرور 26وبنطلون ، بجهة : 

عن صناعه  242322برلم  22102122، لٌد فى  522222.222سعد دمحم محمود العشري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 امبابه-ارض الجمعٌه -ش موسً بن نصٌر 13دٌر)ممر اداري للنشاط( ، بجهة : رلم وتجارة المفروشات الفندلٌة واالستٌراد والتص

عن  242331برلم  22102121، لٌد فى  52222.222دمحم عبدالنبً عبدالسمٌع مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 مكتب مماوالت ، بجهة : الرهاوي منشاه المناطر

عن مماوالت  242161برلم  22102124، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل ٌوسؾ عبدالكرٌم احمد  ،  -  01

 بوالق الدكرور-ش عمر بن الخطاب ارض اللواء 12عمومٌه ، بجهة : رلم 

عن ورشه  242225برلم  22102122، لٌد فى  52222.222عامر وهبه ناجً عبدالرؤوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 : ش سلٌمان ؼانم من ش اوالد وهٌب بشتٌل اوسٌممالبس ، بجهة 

عن جٌم  242235برلم  22102121، لٌد فى  12222.222رٌم محمود عبدالعظٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش دمحم عبده امبابه 1ومركز عالج طبٌعً ، بجهة : 

عن  242236برلم  22102121، لٌد فى  52222.222  وائل علً حسن عبدهللا نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  121

 ش مصطفً الجداوي من جمال عبدالناصر فٌصل 6انشطه رٌاده االعمال و برامج التكنولوجٌا ما عدا االنترنت ، بجهة : 

ن ع 242223برلم  22102121، لٌد فى  122222.222محمود ابراهٌم ابوالماسم الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش عبدالمنعم مراد ارض اللواء العجوزه 11مشؽل خٌاطه مالبس حرٌمً ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مكتب  242212برلم  22102122، لٌد فى  5222.222حنان شولً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش النمطه المدٌمه اوسٌم



 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

عن  242200برلم  22102126، لٌد فى  52222.222احمد حسٌن سعدون سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ش النٌل االبٌض الدور السابع مٌدان لبنان 6تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  242201برلم  22102125، لٌد فى  122222.222سماح لطفً السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مٌدان سفنكس مول الكمبٌوتر العجوزه F 16مستلزمات الكمبٌوتر ولطع ؼٌارها ما عدا االنترنت ، بجهة : محل 

عن تورٌدات  242312برلم  22102126، لٌد فى  52222.222اسام دمحم حسن رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 المهندسٌن 5ور ش جامعه الدول العربٌه الد 30عمومٌه ، بجهة : 

عن  242165برلم  22102124، لٌد فى  12222.222جاسر دمحم ٌوسؾ عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش التحرٌر الدلً 22تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن خدمات فندلٌه  242122برلم  22102125، لٌد فى  12222.222دمحم صادق احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش مصطفً شركس بوالق الدكرور 24وصٌانه ، بجهة : 

نتجً عن م 242124برلم  22102125، لٌد فى  12222.222مروه عبدالمنعم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 ش المدٌنه المنوره من طٌبه جامعه الدول العربٌه 3وموزعً االفالم السٌنمائٌه ) فٌما عدا االنترنت( ، بجهة : 

عن بٌع  242210برلم  22102121، لٌد فى  122222.222عمرو سالم صالح عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ع السوق التجارى منشاءه المناطر امبابهلطع ؼٌار اجهزه منزلٌه ، بجهة : وردان شار

عن مصنع  242212برلم  22102122، لٌد فى  12222.222جرجس بدر مرزق شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش دمحم عللً عثمان البصراوي امبابه 44مالبس ، بجهة : 

عن  242231برلم  22102121لٌد فى  ، 12222.222اسالم صبري ٌوسؾ صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش الرشٌد الصحفٌٌن العجوزه 21توكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مصنع  242232برلم  22102121، لٌد فى  12222.222شرٌؾ بدري مرزق شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش عوٌس البصراوي المنٌره امبابه 3مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  242233برلم  22102121، لٌد فى  522222.222د فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه محسن محمو -  114

(  ٌولٌو مٌدان لبنان  2 6ش  )  6تنظٌم ومعلومات فٌما عدا االنترنت ، بجهة :  -تصمٌم موالع سوشٌال مٌدٌا  -برمجه كمبٌوتر 

 المهندسٌن جٌزه

عن بماله ،  242203برلم  22102122، لٌد فى  5222.222، رأس ماله ،  عرفات فتحى رزق ابراهٌم  ، تاجر فرد  -  115

 العجوزة -شارع احمد سوكارنو 4بجهة : 

عن العاب  242310برلم  22102122، لٌد فى  12222.222مصطفً نبٌل عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 رورترفٌهٌه دون االنترنت ، بجهة : ش مدٌنه عامر بوالق الدك

عن ورشه  242333برلم  22102121، لٌد فى  12222.222صالح كامل سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش رشدي الزهراء عمرانٌه ؼربٌه 0اصالح سوست سٌارات ، بجهة : 

مكتب متعهد  عن 242210برلم  22102122، لٌد فى  1222.222رشا عزت ؼانم الزؼبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 نمل عمال ، بجهة : ش النادي ابوالنمرس

عن مكتب  242324برلم  22102126، لٌد فى  52222.222عصام احمد كامل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ش دمحم الشافعً الصفطاوي ارض اللواء 0مماوالت وتمسٌم اراضً ، بجهة : 

عن  102146برلم  22102121، لٌد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر لرنى عبد المجٌد على  ، تاجر  -  122

 ثالجه مجمدات وتعبئه وتؽلٌؾ ، بجهة : شارع مسجد بالل _ابو رواش_الشرلٌه



 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

عن مصنع مالبس  242212برلم  22102121، لٌد فى  52222.222مٌنا خلٌفه حلٌم لبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش عشره وراق العرب الوراق من 6ش  56، بجهة : 

عن  242142برلم  22102121، لٌد فى  12222.222عزت رجب محمود اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور 12مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن مصنع  242225رلم ب 22102121، لٌد فى  12222.222بدر الفً بخٌت تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بالستٌن ، بجهة : ش بارٌس ابراهٌم ارض اللواء العجوزه

عن  242110برلم  22102126، لٌد فى  5222.222هشام سامى ثابت حسن عد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بوالق الدكرور 1عبد العال شارع عرابى الجنارى  ترعة  2( ، بجهة : 2210لسنة  441بالى استٌشن )موافمة امنٌة رلم 

عن مكتب  242230برلم  22102115، لٌد فى  52222.222دمحم عادل عبد العزٌز عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 اكتوبر جسر الكونٌسه المنٌب 6شارع دمحم السواح من شارع  12تعبئه وتوزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن  242221برلم  22102122، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    نادر فوزي ٌوسؾ الدموهً -  126

 ش جامعه الدول العربٌه المهندسٌن 0استودٌو تصوٌر فنً ، بجهة : 

عن بٌع تكٌفات  242213برلم  22102121، لٌد فى  12222.222دمحم مصطفً احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش الشهٌد فكري من ترعه السواحل وراق الحضر الوراق 1بجهة :  واجهزه كهربائٌه ،

عن  242323برلم  22102126، لٌد فى  12222.222احمد عدلً عبدالحكٌم بحٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش الرشٌح بجوار مسجد بحٌري اوسٌم 2تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه ومنظفات ، بجهة : 

عن محل بالي  242256برلم  22102110، لٌد فى  52222.222س سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ٌحًٌ خمٌ -  120

 استٌشن ما عدا االنترنت ، بجهة : ش جسر الكونٌسه المنٌب

عن دعاٌه  242226برلم  22102122، لٌد فى  52222.222وائل فارس عبدالفتاح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش السودان 212، بجهة : واعالن 

عن صٌانه  242125برلم  22102125، لٌد فى  25222.222سلٌمان دمحم حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش علً الشافعً ارض اللواء ٌمٌن المحور العجوزه 6كمبٌوتر وبالي استٌشن ، بجهة : 

عن  242212برلم  22102121، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم حسنٌن حسن حسنٌن  ، تاجر فرد ،  -  132

 ش جامعه الدول العربٌه الدور االرضً الدلً 24مطعم لتحضٌر وبٌع ماكوالت ومشروبات وبالي ستٌشن ، بجهة : 

 عن 242313برلم  22102126، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالمنعم الصاوي لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش همفرس بوالق الدكرور 00صٌدلٌه عامه ، بجهة : 

عن نشر  242223برلم  22102121، لٌد فى  52222.222سالمه حسنى سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش سٌد عفٌفً من ش سٌد دالً المصبجً 32وتوزٌع الكتب ، بجهة : 

عن  242121برلم  22102125، لٌد فى  5222.222رد ، رأس ماله ،  مروه عبدالسمٌع عبدالسمٌع سلٌمان  ، تاجر ف -  135

 ش سالم بٌومً زنٌن بوالق الدكرور 32تجمٌع البالستٌن المدٌم ، بجهة : 

عن خدمه رجال  242222برلم  22102121، لٌد فى  5222.222دمحم عبدالفتاح دمحم علوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ش عٌسً حمدي العجوزه 4ك العماري ، بجهة : اعمال فً مجال التسوٌ

عن  242351برلم  22102120، لٌد فى  52222.222رافت محروس نصرهللا بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 امبابه -شارع النٌل  314مكتب مماوالت وتشطٌبات متكامله ، بجهة : 

عن ادوات  242261برلم  22102122، لٌد فى  12222.222بولس شولً جوده معتوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش السٌسً من ش زؼلول خلؾ التامٌن الصحً الهرم 1منزلٌه ومنظفات ، بجهة : 



 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

عن ورشه  242311برلم  22102122، لٌد فى  12222.222ابو بكر عبدالرحمن دردٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 بوالق الدكرور-كفرطهرمس-تفصٌل احذٌه لحساب الؽٌر ، بجهة : ش دابر الناحٌه 

عن مكتب  242314برلم  22102126، لٌد فى  12222.222نجالء محروس عبده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 م المناطر -شارع سٌدى االربعٌن  -رحالت ونمل عمال ، بجهة : مناشى البلد

عن مكتب  242320برلم  22102121، لٌد فى  12222.222حماده ثابت خطاب عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 استثمار عماري ، بجهة : ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور

عن  242221برلم  22102122، لٌد فى  12222.222ابو زٌد سعد محمود دمحم العطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش مسجد اسعد اوسٌم 12تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  242224برلم  22102121، لٌد فى  52222.222رومانً تاوضروس ثابت فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مصنع مالبس ، بجهة : ش الترعه المردومه من ش المسابن بشتٌل اوسٌم

عن  242231برلم  22102115، لٌد فى  122222.222ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال السٌد علً صالح عبل -  144

 ش جمال عبدالناصر كرداسه 2مماوالت عمومٌه وتورٌدات عامه ، بجهة : 

عن تنظٌم  242112برلم  22102126، لٌد فى  5222.222دمحم سعد هانى ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ( ، بجهة : منطمة ابو شٌبه منزل عبد الكرٌم ابو المجد ناهٌا كرداسة2210لسنة  612منٌة رلم حفالت )موافمة ا

عن الامه حفالت  242266برلم  22102122، لٌد فى  12222.222احمد شعبان دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ترعه الزمر العمرانٌه ش 20فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  242261برلم  22102122، لٌد فى  12222.222نجالء صابر احمد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تورٌد مالبس جاهزه ، بجهة : ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق الدكرور

عن ممهً ، بجهة  242213برلم  22102122، لٌد فى  12222.222فرج رشاد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش مكه المكرمه من ش مرسً محمود ارض اللواء العجوزه 21: 

عن  242352برلم  22102120، لٌد فى  522222.222احمد همام عبد الحك همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 امبابه -شارع سٌد دمحم بكر ش الطنانى  42استٌراد وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب  242322برلم  22102126، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالهادي عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : منشاه المناطر مدٌنه االحالم منشاه المناطر

عن مركز  242342برلم  22102121، لٌد فى  12222.222اسامه جمال دمحم بسٌونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش دمحم المنشاوي عمرانٌه 1صٌانه سٌارات ، بجهة : 

عن  242312برلم  22102126، لٌد فى  122222.222مارٌان مسعد صبحً منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ه الؽربٌه امبابهش عبدالناصر عبدالمادر ش التوحٌد المنٌر 12تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن استثمار  242221برلم  22102121، لٌد فى  22222.222محمود السعٌد دمحم مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -عمارى والتورٌدات ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن  242153برلم  22102121، لٌد فى  52222.222كمال عبدالهادي عبدالرحٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 تجاره زٌوت ، بجهة : مانشً البلد منشاه المناطر امبابه

عن  242232برلم  22102115، لٌد فى  52222.222عمرو محمود سٌد حسٌن بحٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه وبعد توزٌع كتب والمطبوعات والدورٌات العلمٌه والمحلٌه والدولٌه فٌما 

 المشروع االستثماري مساكن ضباط الرماٌه الهرم 142الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 \مار وتسوٌك عماري فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعدتامر سعد عبدالحكٌم وشرٌكه   شركة  ،  استث -  1

، عن استثمار وتسوٌك  242122برلم  22102125،لٌدت فى  11222.222الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

ش الخلٌل من ش اسراء  6الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة :  \عماري فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد

 المعلمٌن المهندسٌن

فتحً سلٌم عباس عسكر وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه واالستثمار العماري وتورٌد وتركٌب وصٌانه التكٌٌؾ  -  2

ترونٌه صٌانه والتبرٌد وتورٌد االثاث المكتبً صٌانه شبكات االنذار والحرٌك واالطفاء الصٌانه الكهربائٌه و المٌكانٌكٌه وااللك

، عن المماوالت العمومٌه واالستثمار  242113برلم  22102125،لٌدت فى  22222.222المنشات العامه   ،رأس مالها   

العماري وتورٌد وتركٌب وصٌانه التكٌٌؾ والتبرٌد وتورٌد االثاث المكتبً صٌانه شبكات االنذار والحرٌك واالطفاء الصٌانه 

 ش مسجد الرحمه ارض اللواء اللعجوزه 12وااللكترونٌه صٌانه المنشات العامه ، بجهة : الكهربائٌه و المٌكانٌكٌه 

،  242114برلم  22102125،لٌدت فى  122222.222اسالم منصور وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  3

 عجوزهش فتحً جادهللا متفرع من ش ترعه ارض اللواء ال 2عن مماوالت عامه ، بجهة : 

اٌمان عبدالوهاب وشرٌكها   شركة  ،  كافه خدمات االعالنات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  ،رأس مالها    -  4

، عن كافه خدمات االعالنات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت  242222برلم  22102122،لٌدت فى  122222.222

 ابهش الطٌار فكري امب 3واالنترنت ، بجهة : 

طارق حامد عثمان عبدالمجٌد وشركاه   شركة  ،  المٌام بتمدٌم االستشارات المالٌه وااللتصادٌه والدعاٌه واالعالن فٌما عدا  -  5

،لٌدت فى  21222.222اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات المالٌه وااللتصادٌه والدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ ، عن المٌام ب 242253برلم  22102110

 ش دمحم شفٌك من ش وادي النٌل المهندسٌن 11والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

،لٌدت فى  52222.222مده  ،رأس مالها   ٌاسر عفٌفً وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد الطٌور المذبوحه الطازجه والمبرده والمج -  6

، عن تورٌد الطٌور المذبوحه الطازجه والمبرده والمجمده ، بجهة : ش كمال الجارحً من ش جامع  242120برلم  22102125

 السنٌه متفرع من ش المستشفً

اٌمن دمحم عدلً وشرٌكته   شركة  ،  معمل تحلٌل بكتٌري وكٌمٌائً للمٌاه واالؼذٌه والمشروبات والتربه وتورٌدات عمومٌه  -  2

، عن  242215برلم  22102122،لٌدت فى  122222.222وكٌماوٌات واجهزه ومستلزمات ومعدات معملٌه  ،رأس مالها   

ؼذٌه والمشروبات والتربه وتورٌدات عمومٌه وكٌماوٌات واجهزه ومستلزمات ومعدات معمل تحلٌل بكتٌري وكٌمٌائً للمٌاه واال

 أ ش حدائك االهرام خلؾ فندق المٌردٌان مٌدان الرماٌه الهرم 0معملٌه ، بجهة : 

لطبٌه  ،رأس دمحم صدلً عطٌه عبدالمادر وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العماري والامه وتشؽٌل المستشفٌات وتمدٌم الخدمات ا -  1

، عن االستثمار العماري والامه وتشؽٌل المستشفٌات وتمدٌم  242252برلم  22102110،لٌدت فى  122222.222مالها   

 ش عٌد مصطفً فٌصل 11الخدمات الطبٌه ، بجهة : 

 32222.222الها   عمرو رضوان ابراهٌم رضوان وشركاه   شركة  ،  انشاء وادراه المطاعم والكافترٌات الثابته  ،رأس م -  0

 الدلى-ش المدٌنه المنوره 22، عن انشاء وادراه المطاعم والكافترٌات الثابته ، بجهة :  242346برلم  22102120،لٌدت فى 

دمحم احمد عبدالرحمن ومحمود عاطؾ دمحم عبدالسالم   شركة  ،  العمل فً تورٌد الكٌماوٌات والمستلزمات الخاصه بتشؽٌل  -  12

، عن  242141برلم  22102121،لٌدت فى  52222.222لمٌه والطبٌه والمعملٌه فٌما عدا االنترنت  ،رأس مالها   االجهزه الع

ش  2العمل فً تورٌد الكٌماوٌات والمستلزمات الخاصه بتشؽٌل االجهزه العلمٌه والطبٌه والمعملٌه فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

 سرحان

تجاره وتصدٌر االدوٌه البشرٌه واالدوٌه البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه والمطهرات   عالء شحاته وشرٌكه   شركة  ، -  11

والمبٌدات الحشرٌه ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االؼذٌه الخاصه وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر وٌجوز للشركه ان تكون 



 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

اال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها الٌت تزاول اعم

ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبك الحكام المانون 

دوٌه البشرٌه ، عن تجاره وتصدٌر اال 242112برلم  22102125،لٌدت فى  45222.222والئحته التنفٌذٌه  ،رأس مالها   

واالدوٌه البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االؼذٌه الخاصه 

وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها الٌت 

او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعماال شبٌه باعمالها 

 ش داٌر الناحٌه بشتٌل امبابه 16السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبك الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ، بجهة : 

،لٌدت فى  52222.222ائً والفنً بكافه انواعه  ،رأس مالها   عمرو دمحم حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  االنتاج السٌنم -  12

 ش الزهراء من ش مصدق الدلً 5، عن االنتاج السٌنمائً والفنً بكافه انواعه ، بجهة :  242155برلم  22102124

 242222م برل 22102121،لٌدت فى  5222.222عال علً عبداللطٌؾ علً وشركائها   شركة  ،  بماله  ،رأس مالها    -  13

 ش التعاون من ش امٌن زٌن وراق الحضر الوراق 5، عن بماله ، بجهة : 

برلم  22102111،لٌدت فى  11222.222عمرو حسن وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات وتوكٌالت تجارٌه  ،رأس مالها    -  14

 ابهش الهادي بجوار مدٌنه الطلبه امب 25، عن تورٌدات وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة :  242241

، عن  242224برلم  22102121،لٌدت فى  52222.222سٌد محمود دمحم وشركاه   شركة  ،  كافٌترٌا  ،رأس مالها    -  15

 ش حسٌن مهران المنٌره الؽربٌه امبابه 2كافٌترٌا ، بجهة : 

-ه مماوالت الكهرباء خاص -احمد لرنً دمحم سلٌمان الشرٌؾ وشرٌكه   شركة  ،  جمٌع المماوالت العمومٌه ) تشٌٌد -  16

، عن جمٌع المماوالت  242323برلم  22102122،لٌدت فى  252222.222حفر(  ،رأس مالها    -هدم  -الهٌدروماتٌكٌه 

 ش شرٌؾ التعاون الهرم 12حفر( ، بجهة :  -هدم  -الهٌدروماتٌكٌه -خاصه مماوالت الكهرباء  -العمومٌه ) تشٌٌد

،لٌدت  11222.222ارون   شركة  ،  المٌام بالرحالت الداخلٌه والوكاله التجارٌه  ،رأس مالها   هبه اللله شاهٌن وحازم الح -  12

الدور االول  4ش نادي الصٌد شمه  0، عن المٌام بالرحالت الداخلٌه والوكاله التجارٌه ، بجهة :  242242برلم  22102111فى 

 الدلً

،لٌدت فى  122222.222والت العمومٌه وتجاره مواد البناء  ،رأس مالها   دمحم مجدي ابوسرٌع وشرٌكه   شركة  ،  المما -  11

 ش صابر العزازي طالبٌه فٌصل 21، عن المماوالت العمومٌه وتجاره مواد البناء ، بجهة :  242242برلم  22102111

 22102110،لٌدت فى  122222.222بخٌت عطٌه سلٌم وشرٌكه   شركة  ،  بٌع السٌارات بكافه انواعها  ،رأس مالها    -  10

 ناحٌه ترسا 52، عن بٌع السٌارات بكافه انواعها ، بجهة :  242251برلم 

وتورٌد االدوات  -مصطفً حسن حسن وشركاه   شركة  ،  الصٌانه والتركٌبات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه والخدمات البترولٌه  -  22

تصمٌم وتصنٌع المعدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه والبترولٌه ولطع الؽٌار   -لٌه والمهمات والمعدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه والبترو

، عن الصٌانه والتركٌبات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه والخدمات  242222برلم  22102121،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها   

تصمٌم وتصنٌع المعدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه  -البترولٌه وتورٌد االدوات والمهمات والمعدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه و -البترولٌه 

 ش احمد ربٌع طرٌك البراجٌل اوسٌم 11والبترولٌه ولطع الؽٌار ، بجهة : 

النمل خدمات بترولٌه  ،رأس  -تورٌد مواد البناء  -حسام صالح حسن بٌومً وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات  -  21

النمل خدمات  -تورٌد مواد البناء  -، عن المماوالت والتورٌدات  242341برلم  22102120،لٌدت فى  222222.222مالها   

 ش راشد عبدهللا المنٌره امبابه 2بترولٌه ، بجهة : 

 22102122،لٌدت فى  122222.222هوٌدا عربً احمد امٌن وشرٌكها   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  22

 ش عمر بن الخطاب كورنٌش النٌل الوراق الجدٌد امام محور روض الفرج 1، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  242222برلم 

 22102111،لٌدت فى  52222.222دمحم ؼنٌم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واستثمار عماري  ،رأس مالها    -  23

 ش االهرام الوفاء واالمل الهرم 42، عن مماوالت عمومٌه واستثمار عماري ، بجهة :  242251برلم 



 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

حنان السٌد عٌسً علً وشرٌكها   شركة  ،  نشر وتوزٌع وطباعه جمٌع المؤلفات االدبٌه والفنٌه وجمٌع انواع الكتب  -  24

، عن نشر وتوزٌع وطباعه  242164برلم  22102124،لٌدت فى  52222.222وتصدٌرها والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

 ش ابو المحاسن الشاذلً المهندسٌن 11لمؤلفات االدبٌه والفنٌه وجمٌع انواع الكتب وتصدٌرها والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : جمٌع ا

شركه عبدالرحمن دمحم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم الخدمات االنتاجٌه فً المجال الفنً و االعالمً وانتاج وتوزٌع االعمال  -  25

برلم  22102121،لٌدت فى  15222.222نترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   الفنٌه فٌما عدا اال

، عن تمدٌم الخدمات االنتاجٌه فً المجال الفنً و االعالمً وانتاج وتوزٌع االعمال الفنٌه فٌما عدا االنترنت وبعد  242343

 ) سٌد مرعً( الهرمش ترعه االولاؾ  26الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

شركه فناره لالستثمارات ) خالد سعٌد ابراهٌم وشركاه(   شركة  ،  انشاء و تشؽٌل مدرسه فناره الخاصه للؽات وحضانه  -  26

فناره الخاصه فٌما ال ٌتعدي مرحله التعلٌم الثانوي مع مراعات احكام الموانٌن و االوائح والمرارت السارٌه بشرط استصدار كافه 

خٌص االزمه للمارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن با وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها الترا

التً تزاول اعمال شبٌه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً 

،لٌدت فى  1222222.222بها وذلن طبما الحكام المانون واالئحه التنفٌذٌه   ،رأس مالها   الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها 

، عن انشاء و تشؽٌل مدرسه فناره الخاصه للؽات وحضانه فناره الخاصه فٌما ال ٌتعدي مرحله  242104برلم  22102126

بشرط استصدار كافه التراخٌص االزمه للمارسه هذه التعلٌم الثانوي مع مراعات احكام الموانٌن و االوائح والمرارت السارٌه 

االنشطه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن با وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعمال شبٌه باعمالها 

ه او تشترٌها او تلحمها او التً لد تعاونها علً تحمٌك اؼراضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالف

 ش الوحده الصحٌه بجوار مستشفً الوراق 3بها وذلن طبما الحكام المانون واالئحه التنفٌذٌه ، بجهة : عمار رلم 

ابوالمجد دمحم مصطفً وشرٌكٌه   شركة  ،  بٌع وشراء مستلزمات رٌاضٌه تسوٌك الالعبٌن داخل وخارج مصر عمل  -  22

 51222.222فً كره المدم عمل دوارات تدرٌبٌه لتاهٌل المدربٌن فٌما عدا االنترنت   ،رأس مالها   دوارات للبراعم والناشئٌن 

، عن بٌع وشراء مستلزمات رٌاضٌه تسوٌك الالعبٌن داخل وخارج مصر عمل دوارات  242152برلم  22102124،لٌدت فى 

م هضبه االهرام حدائك  40ٌن فٌما عدا االنترنت ، بجهة : للبراعم والناشئٌن فً كره المدم عمل دوارات تدرٌبٌه لتاهٌل المدرب

 االهرام الهرم

احمد محمود الدمرانً دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ومماوالت واداره المشروعات السٌاحٌه والتصدٌر   ،رأس  -  21

والت واداره المشروعات السٌاحٌه ، عن تورٌدات عمومٌه ومما 242222برلم  22102122،لٌدت فى  522222.222مالها   

 ش مكه فٌصل 3والتصدٌر ، بجهة : 

عمرو مصٌلحً وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه واالستثمار العماري والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  20

تورٌدات العمومٌه ، بجهة ، عن المماوالت العمومٌه واالستثمار العماري وال 242103برلم  22102122،لٌدت فى  52222.222

 ش رجٌم عبدالسمٌع الوراق 30: 

،لٌدت فى  52222.222دمحم علً دمحم باز وشركاه   شركة  ،  تجاره وبٌع المالبس الجاهزه واالحذٌه  ،رأس مالها    -  32

الطابك الرابع  15رلم  ، عن تجاره وبٌع المالبس الجاهزه واالحذٌه ، بجهة : عماره اطباء جهٌنه شمه 242255برلم  22102110

 ش زؼلول الهم

مٌنا عطٌه عرٌان عطٌه وشرٌكته   شركة  ،  تجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه ما عدا االدوٌه  ،رأس مالها    -  31

 12، عن تجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه ما عدا االدوٌه ، بجهة :  242322برلم  22102126،لٌدت فى  222222.222

 صر بالعجوزهش المنت

،لٌدت فى  32222.222عادل عبدالمنعم محمود وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتصدٌر االلمشه والمفروشات  ،رأس مالها    -  32

 ش الجٌش _اوسٌم 4، عن تجاره وتصدٌر االلمشه والمفروشات ، بجهة :  242112برلم  22102125

وٌك ودراسه جدوي المشروعات وتنظٌم المعارض واداره المشروعات   هشام مسعد عثمان عنبه وشرٌكته   شركة  ،  التس -  33

، عن التسوٌك ودراسه جدوي المشروعات وتنظٌم  242252برلم  22102110،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها   

 الدلً 21شمه  0ش محً الدٌن ابوالعز الدور  54المعارض واداره المشروعات ، بجهة : 

برلم  22102122،لٌدت فى  12222.222دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواد ؼذائٌه  ،رأس مالها   محمود احمد دمحم  -  34

 ارض عزٌز عزت امبابه 1، عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : بلون  242211



 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

برلم  22102121،لٌدت فى  0222.222جالل احمد دمحم عبدالسالم وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس  ،رأس مالها    -  35

 ش الخلفاء البحر االعظم 22، عن تجاره المالبس ، بجهة :  242344

سامً كمال بولس صلٌب وشركاه   شركة  ،  طباعه وتورٌدات االستٌكر بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها    -  36

، عن طباعه وتورٌدات االستٌكر بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ،  242245برلم  22102111،لٌدت فى  122222.222

 ض اللواءش المحده من االمام الشافعً ار 6بجهة : 

برلم  22102121،لٌدت فى  52222.222دمحم هرٌدي وشرٌكه   شركة  ،  تنظٌؾ وكً المالبس  ،رأس مالها    -  32

بالدور االرضً بالعماره أ مدخل ب ش فاروق نجم من ش علً  1، عن تنظٌؾ وكً المالبس ، بجهة : شمه رلم  242225

 عبدالحمٌد البهً من ش التحرٌر الدلً

،لٌدت فى  122222.222سلٌمان خلٌل سلٌمان وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مالبس جاهزه  ،رأس مالها    خلٌل -  31

 المهندسٌن 2ش شهاب محل رلم  51، عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة :  242326برلم  22102126

 22102121،لٌدت فى  22222.222عبدالسالم عبدالوهاب عبدالسالم وشرٌكته   شركة  ،  سمسره عمارٌه  ،رأس مالها    -  30

 ش السروجً متفرع من ش النادي نصر الدٌن الهرم 2، عن سمسره عمارٌه ، بجهة :  242140برلم 

تاجٌر سٌارات  -تشطٌبات عامه تورٌدات عمومٌه  -التوكٌالت التجارٌه  -احمد معاذ وشركاه   شركة  ،  االستثمار العماري  -  42

 -، عن االستثمار العماري  242243برلم  22102111،لٌدت فى  32222.222مٌه  ،رأس مالها   مماوالت عمو -لحساب الؽٌر 

ش مسجد  1مماوالت عمومٌه ، بجهة :  -تاجٌر سٌارات لحساب الؽٌر  -تشطٌبات عامه تورٌدات عمومٌه  -التوكٌالت التجارٌه 

 التوحٌد فٌصل بوالق الدكرور

،لٌدت فى  122222.222شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه والتصدٌر  ،رأس مالها   مرٌم مجدي عبدالؽنً وشرٌكها    -  41

ش ابوبكر الصدٌك الدور الثانً فوق االرضً  3، عن تجاره المالبس الجاهزه والتصدٌر ، بجهة :  242326برلم  22102122

 الدلً

مشروعات ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته والدعاٌه امٌره سمٌر رمضان عبدهللا وشركائها   شركة  ،  اداره االعمال وال -  42

، عن اداره االعمال والمشروعات ما  242212برلم  22102122،لٌدت فى  12222.222واالعالن واالنترنت  ،رأس مالها   

 ش المستشفً من ش الهرم الهرم 10عدا الكمبٌوتر ومستلزماته والدعاٌه واالعالن واالنترنت ، بجهة : 

ٌد دمحم عطٌه عطٌه وشرٌكته   شركة  ،  تعبئه وتوزٌع وتؽلٌؾ وتورٌد وتجاره المواد الؽذائٌه والنباتات واالعشاب احمد س -  43

،لٌدت فى  52222.222والزٌوت العطرٌه والمستحضرات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه وجمٌع مستلزمات العطاره   ،رأس مالها   

وتؽلٌؾ وتورٌد وتجاره المواد الؽذائٌه والنباتات واالعشاب والزٌوت العطرٌه ، عن تعبئه وتوزٌع  242240برلم  22102110

 ع الدور االرضً حدائك االهرام الهرم 124والمستحضرات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه وجمٌع مستلزمات العطاره ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    120120نحمدة ذكى متولى خفاجه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره



 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 محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    113641رد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الحمٌد دمحم اسماعٌل  ،  تاجر ف   - 2

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    102412ازهار السٌد ابراهٌم عتاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    221223الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌاسر احمد الشٌمى عبد    - 4

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو    22102121، وفى تارٌخ    162145حسن ٌوسؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 لترن التجارة

تم    22102124، وفى تارٌخ    210414على شرؾ الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  شعبان شرؾ الدٌن   - 6

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102124، وفى تارٌخ    101152جمٌل عثمان محمود ادرٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    232241مسعد عنتر مسعد ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    156165سٌد سلٌم حسٌن عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 هامر محو لترن التجار

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    230021اٌمن هالل سعد ملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    230021اٌمن هالل سعد ملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ارهامر محو لترن التج

تم    22102122، وفى تارٌخ    151013محمود عبد الرحمن احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    116124ابراهٌم دمحم مبرون ابو لٌمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 لسجل  امر محو لترن التجارها

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    226210كرٌم ابراهٌم ذكى عبد المعبود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    126210هانى صبرى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    22102115، وفى تارٌخ    226110دمحم السٌد على على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 رهمحو لترن التجا

تم محو/شطب السجل     22102111، وفى تارٌخ    156162سٌد سلٌم حسٌن عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تارٌخ    112222فوزى عوٌضة مٌخائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 رن التجارهامر محو لت

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    121222هشام عبد العزٌز دمحم العفٌفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  امر محو لترن التجاره



 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

سجل  تم محو/شطب ال   22102121، وفى تارٌخ    236205احمد ٌحٌى سعد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    225212السٌد على دمحم على الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  امر محو لترن التجاره

و/شطب السجل  امر تم مح   22102121، وفى تارٌخ    164261اٌمن احمد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    116231شرٌؾ دمحم كمال سماحة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    64216عبدهللا دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    123121احمد حامد دمحم سلٌمان الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    22102121ارٌخ ، وفى ت   242110دمحم فتحى عمر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    222411اشرؾ فتحى مبارن مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    22102121وفى تارٌخ  ،   22662حسٌن عجمى دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو لترن التجاره

   22102121، وفى تارٌخ    244243جمال عبدالمجٌد عبدالمحسن عبدالمجٌد بطٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    221216،  سبك لٌده برلم :   سعد هللا عٌاد صالح مبرون  ،  تاجر فرد   - 32

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    243252رومانى ناجى شحاته ملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    222025ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : االدهم ٌوفً فورم  ،  تاج   - 32

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    222230دمحم سٌد سلطان مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    246252هٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم الحسٌنً مصطفً ف   - 34

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تارٌخ    111562متولى حسن جاد الحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 امر محو لترن التجاره

تم    22102122، وفى تارٌخ    45231دالحمٌد ٌوسؾ ؼراب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصمت حسن عب   - 36

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    111225اشرؾ عبد هللا احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  امر محو لترن التجاره



 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 محو/شطب السجل     22102122، وفى تارٌخ    162220دمحم رشدى صدٌك سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    231620دمحم حلمى عبد العزٌز سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 حو لترن التجارهالسجل  امر م

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    126412هشام دمحم احمد عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  امر محو لترن التجاره

شطب تم محو/   22102122، وفى تارٌخ    102511نعمان عوٌس نعمان السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تارٌخ    244215دمحم دمحم عبدالحً علٌوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    132023امل كمال رٌاض  ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    151220امل شفٌك عطا هللا ملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 رن التجارهامر محو لت

تم محو/شطب السجل  امر    22102125، وفى تارٌخ    62215فاطمه ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102125، وفى تارٌخ    230230رجاء صالح ابراهٌم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 امر محو لترن التجاره السجل 

تم محو/شطب    22102125، وفى تارٌخ    01321بدوى عبد العزٌز حسن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  امر محو لترن التجاره

م محو/شطب ت   22102125، وفى تارٌخ    125616اعزمنهم دمحم محمود خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    146211ابو زٌنه للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    241322ؼادة سعد الدٌن دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    220261دمحم سلٌمان فضل رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102120فى تارٌخ ، و   141014جٌهان شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   \صٌدلٌة د    - 52

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تارٌخ    111401خالد احمد حسن حسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    233252كرستٌنا سامى حنا جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تارٌخ    224553ٌوسؾ عٌد عواد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 امر 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

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تارٌخ    220206هشام علوى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    213461وهبه وهبه معوض ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    115332ده برلم : دمحم صابر محمود منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 51

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تارٌخ    210662احمد سعٌد دمحم صبٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   151125دمحم عواد ٌوسؾ اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   252222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   213466الضبع سامى كامل خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   221165عبدالجابر دمحم على دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   522222.222صبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102124وفً تارٌخ ،   132303خالد محروس عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102124ارٌخ ، وفً ت  121264طه عنتر للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22102124وفً تارٌخ ،   121264مكتب رحالت طه عنتر السٌد رافع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   52222.222ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102124وفً تارٌخ ،   211466عالء عشرى دمحم حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22102124وفً تارٌخ ،   211466برلم عشرى للمماوالت الهندسٌه و التورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  1

 جنٌه   122222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102124وفً تارٌخ ،   241346الفت عبدالمرضى عبدالجٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22102124،  وفً تارٌخ  241346الفت عبدالراضً عبدالجٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   122222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102124وفً تارٌخ ،   241066كرٌم نصر دمحم طه المسلمانً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   122222.222،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 



 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 رأس المال , وصؾ   22102124وفً تارٌخ ،   222042مصطفى فتحى دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   2222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102125،  وفً تارٌخ  222226سماء حسن على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102125وفً تارٌخ ،   225112عطٌه جمعه جمعه سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   123022خمٌس حامد عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   244332عادل خلٌل موسً خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   106315عماد حمدى عبده محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   2222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   222304عبد المجٌد كمال عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   150501عمرو فٌصل عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   122221حسن عطٌه راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   222022احمد حسٌن ٌوسؾ ابو كوز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  22102122وفً تارٌخ ،   222152ممدوح سٌد دمحم نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   100251عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   2222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   114024سمٌر  شعبان  عبد الشافى  سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122تارٌخ ،  وفً  242221محمود سعٌد حامد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   232244هانى زكرٌا لبٌب ارمانٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   152222.222اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   132652دمحمعبدالنبى محمود جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   115225دمحم ٌوسؾ دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   222243معتز دمحم منٌر منٌر ابو الفتوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   522222.222لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال



 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 رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   232022هانى وحٌد سلٌم حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102115وفً تارٌخ ،   221011 اٌهاب احمد على هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  31

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102115وفً تارٌخ ،   246112مروه فتحً عبدهللا مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   45222.222لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,   22102111وفً تارٌخ ،   102562مصطفى دمحم عٌسى السعدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22102111وفً تارٌخ ،   223314،، سبك لٌده برلم  احمد عبد الحكٌم عبد السالم عبد الحفٌظ  تاجر فرد -  34

 جنٌه   522222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102110وفً تارٌخ ،   242321مارسه مورٌس مسعد حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   322222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102110وفً تارٌخ ،   211324الصٌرفى لنمل العمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   3222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102110وفً تارٌخ ،   116610ر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود احمد عبد الموجود  تاج -  32

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102110وفً تارٌخ ،   215354اٌمن على مفلح عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102110وفً تارٌخ ،   101324دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   211123عمرو دمحم محمود موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 ه جنٌ  422222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   215542سامح وجٌه عبد السٌد عبد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122ٌخ ، وفً تار  245664جمال عبد الحمٌد رضوان علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   225524عبد المنعم رمضان دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   52222.222له ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   144522جمال حسن فرج دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22102121وفً تارٌخ ،   121220جمٌل نظٌر خان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   25222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   221662ولٌد دمحم دمحم زكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   112264وجدى فاٌز ؼالى مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   220241اسماعٌل دمحم بخٌت دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22102121وفً تارٌخ ،   213112مصطفى عبد المنعم عبد العاطى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   12222.222،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102121وفً تارٌخ ،   216232وجٌه محمود دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122ً تارٌخ ، وف  212123رمضان عبد الحمٌد احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   222663عبد الرحٌم دمحم عبد الرحٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   522222.222ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   164212عبد الفتاح دمحم عبدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   221111صالح فكرى فلتس واصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   223116خالد ٌاسٌن عبد العال دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   22102125وفً تارٌخ ،   212142السٌد جالل دمحم على بلٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   1522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102125وفً تارٌخ ،   114600سبك لٌده برلم  خالد دمحم على عثمان عبد العال  تاجر فرد ،، -  52

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102125وفً تارٌخ ،   224221مجدى زكى السٌد شرؾ الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   122222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   22102125وفً تارٌخ ،   12230نورا سٌد نصر نصر الشاعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102125وفً تارٌخ ،   242216فرد ،، سبك لٌده برلم عبدهللا جمال الدٌن دمحم  تاجر  -  62

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102125وفً تارٌخ ،   121020الهٌثم لالطارات والبطارٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   52222.222ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   145316عاطؾ عزت خٌر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   232522،، سبك لٌده برلم  صالح صالح طلبه سٌد  تاجر فرد -  63

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102126وفً تارٌخ ،   242161وائل ٌوسؾ عبدالكرٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102126وفً تارٌخ ،   210102اٌمن احمد دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   12222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   22102126وفً تارٌخ ،   145252د ،، سبك لٌده برلم على شحاتة عثمان محمود  تاجر فر -  66

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   226062اشرؾ عبده ابراهٌم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122، وفً تارٌخ   221414حاتم دمحم منٌر منٌر ابو الفتوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122وفً تارٌخ ،   245122عصام الدٌن سٌد فرج مدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   236644خالد حمدى دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102122تارٌخ ، وفً   214251سلوى شعبان ابو المجد ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22102122وفً تارٌخ ،   156531اسعد عبد هللا وزٌر خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   52222.222، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   231321هبة فوزى حامد سٌد احمد نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102121وفً تارٌخ ،   223256دمحم عبد الحمٌد جابر حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22102121وفً تارٌخ ،   163352بهاء احمد كمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   52222.222له ،تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   22102120وفً تارٌخ ،   233222طلعت سعٌد مهدى موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102120تارٌخ ،  وفً  245262مٌكائٌل كارم كامل بطرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242142دعاء مندي حسٌن امام رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، ش صالح البواشً اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242154سامح عادل جرجس عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، ش ترعة السواحل ورالالحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242143فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عابدٌن جاد السٌد مصطفً ، تاجر  -  3

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش برعً خلٌفه المطار م غ امبابه



 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 العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242146عمر حسن عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ناظر العمرانٌهش عبدالسالم ال 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242152محمود حسن محمود حسٌن الحبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش الماضً ابو سٌؾ من سلٌمان جوهر الدلى 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242152حسن نجاح كامل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، ش المدرسه الخضراء عزبه الخالٌفه وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242145وائل حسنٌن طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش حلمً عبدالرحمن العمرانٌه 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242142محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزت رجب  -  1

 ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242151مٌنا سامً نظٌر شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 ش احمد ماهر من ش المدرسه المنٌب 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242141عمر عالم مهنً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش عبدالؽنً حسن عمرانٌه 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121تارٌخ وفً  242153كمال عبدالهادي عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مانشً البلد منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242144طارق دمحم علً عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش ابو رابٌه ع غ العمرانٌه 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242142ان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن سلط -  13

 ش خالد بن الولٌد من العروبه وراق العرب الوراق 4الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 22102122وفً تارٌخ  222262ٌاسر سعد عطٌه دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 شارع حورس من ش دمحم رشدى ارض الحداد امبابه  26من العمار  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242165جاسر دمحم ٌوسؾ عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش التحرٌر الدلً 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242163جمال عطا على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 شارع عكا على من بنى دمحم البصراوى م غ امبابة 3الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22102124وفً تارٌخ  242156دمحم علً ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، ش ذو الفمار من كوبري عابدٌن كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242162احمد فتحى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 شارع دمحم عبد الهادى المدٌم مصرؾ الكنٌسة العمرانٌة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242162دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ممدوح -  10

 الـتأشٌر:   ، شارع المعهد الدٌنى ابو النمرس مركز

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 22102124وفً تارٌخ  233441على احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش كمال السوٌسى من ش الطرٌك االبٌض ارض اللواء 4، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242166امٌن شولً فرج تاوضرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور



 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 العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  132303فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد محروس عوٌس ، تاجر  -  22

 الـتأشٌر:   ، اصبح جسر طراد النٌل صٌدا م المٌراطٌن اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102124وفً تارٌخ  242161وائل ٌوسؾ عبدالكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بوالق الدكرور-ش عمر بن الخطاب ارض اللواء 12رلم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242121دمحم جمال الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242124م    مروه عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  25

 ش المدٌنه المنوره من طٌبه جامعه الدول العربٌه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  242111اٌمان ٌوسؾ دمحم محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ً من احمد كامل الهرمش حسب النب 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  242121مروه عبدالسمٌع عبدالسمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش سالم بٌومً زنٌن بوالق الدكرور 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  225114اشرؾ مختار ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش الصفا والمروه فٌصل 31الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شمه بالدور الثامن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242122دمحم صادق احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ق الدكرورش مصطفً شركس بوال 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  242126دمحم عبدالجواد صادق عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش عبدالسالم الناصر عمرانٌه 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22102125وفً تارٌخ  154162نٌو فٌاض اوفر سٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش الجٌش باب الشعرٌه  103الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  103420رضا عبدالرازق  دمحم خلٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لعرب الـتأشٌر:   ، اصبح / اصبح شارع خٌرى الشوٌخ من ش الجمعٌه الزراعٌه وراق ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242160ولٌد دمحم دمحم المتولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش التكافل طارق بن زٌاد التعاون الهرم 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242125سلٌمان دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش علً الشافعً ارض اللواء ٌمٌن المحور العجوزه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  130222مدحت مهدى دمحم عبدالمجٌد ابوسنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 5برج  56حل شارع مجمع نصر الدٌن اول الهرم م 446وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242122هشام كمال فهمً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش حامد علً احمد بوالق الدكرور 16الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22102125وفً تارٌخ  242123خمٌس احمد صابر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان  22102126وفً تارٌخ  242102مصطفى عزمى عبدالحكٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 اوسٌم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرشٌح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242111ه برلم    سٌد عوٌس احمد على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  30

 شارع حلمى عبد الرحمن الطالٌة الهرم 30الـتأشٌر:   ، 



 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  22102126وفً تارٌخ  242116مصطفى مجدى عبد الرحمن عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 س منشاة المناطرش سوق الخم1ٌالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242102حازم صبري عبدالنبً خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً سالمه م المناطر 

ن , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 22102126وفً تارٌخ  242101طه سٌد حافظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش طارق بن زٌاد نبٌل طه المطبعه فٌصل 31، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102126وفً تارٌخ  121402دمحم فتح هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 اكتوبر 6الدور الثانى  6شمه  162عمارة  1مجاوره  2، اصبح الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  56021عبد اللطٌؾ دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المهندسٌن -ش لناه السوٌس 12الـتأشٌر:   ، حذؾ  

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22102126وفً تارٌخ  56021المعربى للتجارة الدولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 المهندسٌن -ش لناه السوٌس 12الـتأشٌر:   ، حذؾ  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  56021اصبح المؽربى للتجاره الدولٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 المهندسٌن -ش لناه السوٌس 12الـتأشٌر:   ، حذؾ  

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  56021المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اصبح  عبد اللطٌؾ دمحم عبد الممصود -  42

 المهندسٌن -ش لناه السوٌس 12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102126وفً تارٌخ  160241مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 عمرانٌه ؼربٌه -الطالبٌه -شارع عبد العظٌم دمحم  6 ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102126وفً تارٌخ  160241مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 الهرم -شارع ناصر الثوره  11، الؽاء الرئٌسى االخر بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102126وفً تارٌخ  160241،  سبك لٌده برلم     مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد -  52

  2شارع شولى من شارع العشرٌن محل رلم  2، الؽاء الرئٌسى االخر 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   22102126وفً تارٌخ  160241مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

سمته  -122222بنشاط/ مطعم كرٌب براسمال  -شبرا -شارع الترعه البواللٌه  214 - 212، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / 

 التجارٌه سلسله مطاعم كرٌب وان

 

  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  22102126وفً تارٌخ  160241مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الهرم -شارع العرٌش 51، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  161212اٌمن السٌد دمحم لبٌب البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 م االسماعٌلٌه الصحراوى 11تمسٌم عمر بن الخطاب  ن  3محل رلم  235الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242212دمحم مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن  -  54

 امبابه-منٌره ؼربٌه-ش مكه المكرمه من شارع المشروع من شارع االلصر 34الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126ارٌخ وفً ت 242112دمحم سعد هانى ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، منطمة ابو شٌبه منزل عبد الكرٌم ابو المجد ناهٌا كرداسة

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242110هشام سامى ثابت حسن عد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بوالق الدكرور 1ترعة عبد العال شارع عرابى الجنارى   2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242101اٌمن نصٌؾ ٌوالٌم حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 شارع على بن ابى طالب من شارع الجامع جسر الكنٌسه المنٌب جٌزه12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  245111،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد عبدالموي متولً ، تاجر فرد -  51

براس مال/خمسون -بنشاط/تصنٌع صابون -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ طرٌك المنصورٌه بجوار مسجد احمد زلطه

 الؾ جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242115هانى دٌاب عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، شارع البوسطه المدٌمه مركز منشاءه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242221نادر فوزي ٌوسؾ الدموهً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 دسٌنش جامعه الدول العربٌه المهن 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242215دمحم احمد عبدالؽنى الصابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بوالق الدكرور -ناهٌا -شارع دروٌش البراجٌلى  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122تارٌخ وفً  242221ابو زٌد سعد محمود دمحم العطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش مسجد اسعد اوسٌم 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242212جرجس بدر مرزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش دمحم عللً عثمان البصراوي امبابه 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242220دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال حمدي عبدالمادر  -  64

 ش السد العالً الدور االرضً 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  243134دمحم فراس خالد سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 مدٌنة نصر  2محل رلم  21شارع حسٌن فهمى المنطمه السادسه بلون  16ع بالعنوان الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  142102حمدى عبد الرسول محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ش الجسر بجوار نمطه الشرطكه شبرامنت

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242225جً عبدالرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عامر وهبه نا -  62

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سلٌمان ؼانم من ش اوالد وهٌب بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242223احمد دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 مساكن العالمٌن ج الماهره بوالق 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242213فرج رشاد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 ش مكه المكرمه من ش مرسً محمود ارض اللواء العجوزه 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  222152سبك لٌده برلم      ممدوح سٌد دمحم نصر ، تاجر فرد ، -  22

 ش سٌد نصار من ش السنترال صفط اللبن بوالق الدكرور 2الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242224كرٌم مصطفً عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش داٌر الناحٌه منشاه المانطر 52ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242226رضا فكري فهٌم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش احمد االزهري بشتٌل 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242216مهنً علً عبدالحافظ مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش احمد عفٌفً ناهٌا بوالق الدكرور 52الـتأشٌر:   ، 



 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

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22102122وفً تارٌخ  243424احمد هلٌل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش الفرات من ش السودان المهندسٌن  4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  243125حسٌن فرج هللا رؼبى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 العمرانٌه -شارع احمد توفٌك من شارع الدكتور دمحم فؤاد سعٌد  30وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22102121وفً تارٌخ  224302عبد الرحمن دمحم عبد الوهاب حسن الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش محمود عامر من ش ناصر الثورة مدكور هرم  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  115202دمحم انور عبد الواحد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  11الحى  5روضة اكتوبر مجاوره  44الـتأشٌر:   ، اصبح محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242235رٌم محمود عبدالعظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش دمحم عبده امبابه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242220نادٌه شحاته عوض شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 شارع مسجد الرحمه من شارع عشره وراق العرب الوراق 52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242221اسامه شكري شنوده للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش ابوبكر الصدٌك ارض الجمعٌه امبابه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242223سالمه حسنى سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش سٌد عفٌفً من ش سٌد دالً المصبجً 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242226منصؾ عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدٌر حبٌب عبد ال -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسابن بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242231اسالم صبري ٌوسؾ صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ٌد الصحفٌٌن العجوزهش الرش 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242222دمحم عبدالفتاح دمحم علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش عٌسً حمدي العجوزه 4الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22102121وفً تارٌخ  241260عماد جٌد بشاي عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 امبابه -ارض الجمعٌه -الـتأشٌر:   ، حاره زمزم من شارع دمحم عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242210عمرو سالم صالح عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصؾ الـتأشٌر:   ، وردان شارع السوق التجارى منشاءه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242232شرٌؾ بدري مرزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش عوٌس البصراوي المنٌره امبابه 3الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242234رومانً سعد عدلً لسطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش عبدهللا احمد امبابه 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242221محمود السعٌد دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242212ٌده برلم    هشام عبدالجواد عٌد الحاج حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  02

 برج االطباء فٌصل -شارع النادى الرٌاضى  55وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  132122عبد الحكٌم عبد الفتاح عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 حاره علً جبه من ش اثار سماره البدرشٌنوصؾ الـتأشٌر:   ، ااصبح /



 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 العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242224رومانً تاوضروس ثابت فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الترعه المردومه من ش المسابن بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242233برلم    مروه محسن محمود فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  03

 (  ٌولٌو مٌدان لبنان المهندسٌن جٌزه 2 6ش  )  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242244فؤاد ولٌم فؤاد حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 م الهرمل حدائك االهرا 215الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  220202اسماعٌل عبد الرحمن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 شارع مسجد نور االسالم من شارع اللبٌنً _الهرم  63وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242211تامر حسن االنوار محمود رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 ص البوابه الثالثه هضبه االهرام الهرم 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242225بدر الفً بخٌت تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، ش بارٌس ابراهٌم ارض اللواء العجوزه

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242232سٌد عبدهللا عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

ٌل العنوان , تم تعد 22102121وفً تارٌخ  242236وائل علً حسن عبدهللا نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 ش مصطفً الجداوي من جمال عبدالناصر فٌصل 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242222عادل محمود دمحم النمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم حافظ اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102111وفً تارٌخ  121444د ،  سبك لٌده برلم    سٌد رجب دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فر -  121

 ش عمار بن ٌاسر نور الدٌن ارض الحداد امبابه  4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  22102115وفً تارٌخ  242231جمال السٌد علً صالح عبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش جمال عبدالناصر كرداسه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22102115وفً تارٌخ  242230دمحم عادل عبد العزٌز عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 اكتوبر جسر الكونٌسه المنٌب  6شارع دمحم السواح من شارع  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102115وفً تارٌخ  242101اٌمن نصٌؾ ٌوالٌم حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الكونٌسه المنٌب الجٌزهافتتاح فرع بالعنوان / حاره عبد الحلٌم على ناصٌه جسر 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102115وفً تارٌخ  242232عمرو محمود سٌد حسٌن بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 المشروع االستثماري مساكن ضباط الرماٌه الهرم 142وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102111وفً تارٌخ  242254برلم    تامر عبدهللا دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  126

 ش الهرم فاطمه رشدي الهرم 362وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  242246اسامه نصري افندي جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ه االمل امبابهش خالد بن الولٌد ش العروبه مدٌن 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  244213رضا علً السٌد شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وراق العرب -الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد نصر من شارع المومٌه العربٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110ارٌخ وفً ت 124662جمال عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 عزبه خٌزه -طرٌك البراجٌل -عبد الخالك دعبس   52الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع بالعنوان/ رلم 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  22102110وفً تارٌخ  242241علً دمحم رمضان علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ثر من ش جامعه الدول العربٌهش الكو 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  242252منال محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش العشرٌن امامن كافٌه الدوار فٌصل 1ش احمد ادرٌس ش ترعه عبدالعال  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  242256،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌحًٌ خمٌس سعٌد ، تاجر فرد  -  112

 الـتأشٌر:   ، ش جسر الكونٌسه المنٌب

تم تعدٌل العنوان ,  22102110وفً تارٌخ  132122عبد الحكٌم عبد الفتاح عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ن طرٌك مصر اسٌوط السرٌع البدرشٌن وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  242242مسعد دمحم دمحم فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش حسٌن خاطر المرٌوطٌه فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122فً تارٌخ و 242262احمد دمحم موسً السٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد ابراهٌم من اكتوبر بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242262حسن متولً حسن جادالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 احمد ٌاسٌن الطوابك فٌصلش ابراهٌم السباعً من ش الدكتور من ش  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242261بولس شولً جوده معتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش السٌسً من ش زؼلول خلؾ التامٌن الصحً الهرم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242226  وائل فارس عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  111

 ش السودان  212وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242264عبدالؽنً عبدالحمٌد عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ش عباده بن الصامت من ش المحطه  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242261صابر احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجالء  -  122

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  221116سٌد عاٌد عوض عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

براس -اكتوبر نشاط/مماوالت عامه وتشطٌبات 6برعى بالزا برج المحور المركزي  16شٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ الـتأ

 مال/ مائ هالؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242203عرفات فتحى رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 العجوزة -ارع احمد سوكارنوش 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242265سامح سامً حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، ش اداره الكهرباء ناهٌا البلد كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122 وفً تارٌخ 211616بدوى سالم سالم ضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 العمرانٌه-ش  عبدالتواب البهنساوى111الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242266احمد شعبان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش ترعه الزمر العمرانٌه 20الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242250ٌاد بٌالطس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد وهٌب ع -  126

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم المهدي ناهٌا بوالق الدكرور



 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 العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242262دمحم حسن سلٌمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 133شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242263دمحم علً لطب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 العمرانٌه 4ش الهرم نصر الدٌن برج  446الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242260لم    دمحم حسٌن احمد عزالدٌن الحناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  120

 ش علً فراج سكه المدٌنه ناهٌا بوالق الدكرور 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  244203عاطؾ عبدالمالن اٌوب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وراق العرب -نصر من شارع المومٌه العربٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شارع سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  212100السٌد دمحم دمحمٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

مائة الؾ  122222ش عمرو بن العاص كعبٌش طوابك فٌصل بنشاط بماله براسمال  5الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 جنٌه الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242212ن حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم حسنٌ -  132

 ش جامعه الدول العربٌه الدور االرضً الدلً 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  242221اٌرٌنً صبحً عبدالملن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ش السودان المهندسٌن 161وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242221عزالدٌن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش عٌسً الحمصانً متفرع من ش مصرؾ اللبٌنً فٌصل 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242223جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم ابوالماسم الحسن ، تا -  135

 ش عبدالمنعم مراد ارض اللواء العجوزه 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242213دمحم مصطفً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لشهٌد فكري من ترعه السواحل وراق الحضر الوراقش ا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  112264وجدى فاٌز ؼالى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 شارع ربٌع احمد من ش المومٌه العربٌه وراق العرب  1الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242212ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا خلٌفه حلٌم لبس ، تاج -  131

 من ش عشره وراق العرب الوراق 6ش  56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22102121وفً تارٌخ  242214جٌهان مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 شارع النور من شارع عبد المنعم الفحام اوسٌم 2،  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  245122هانً رمزي زكً للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 شارع مدرسة االمانى من ش االلصر المنٌره الؽربٌه امبابه  12الـتأشٌر:   ، استدران لٌصبح  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  126603طفى  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم مص -  141

 محور الخدمات الصناعٌه السابعه 13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان السادات لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242222حمدي مصطفً صاللح جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش ابوالنجا مطار امبابه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  215115فارس امٌن سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 _الجٌزة  شارع نصر ابو سنه متفرع من شارع الشٌخ الشعراوي _كفر ؼطاطً _فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242211السٌد كرم هللا السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، الجالتمه منشاه المناطر

لعنوان , تم تعدٌل ا 22102121وفً تارٌخ  242204مارى سمسٌر منتٌاس نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه  -شارع خاتم المرسلٌن  30وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242220محمود اشرؾ حسٌن ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ش دمحم عبده ارض الجمعٌه امبابه 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242522سٌد صالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر سٌد -  142

 الدور الثانى برج سكاى سنتر  215ش مراد شمه  21الـتأشٌر:   ، اصبح 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22102122وفً تارٌخ  242216كٌالدي نٌجرٌوس فارٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 مٌدان السنترٌس 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  152421حذؾ االسم التجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل منزل دمحم عبد الؽفار سمٌل اوسٌم 

تم تعدٌل  22102122وفً تارٌخ  152421ر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب دمحم عبد الؽفار للنظافه والخدمات ، تاج -  152

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل منزل دمحم عبد الؽفار سمٌل اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242212حنان شولً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ، ش النمطه المدٌمه اوسٌم   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان  22102122وفً تارٌخ  106006عبد الؽنى عبد الؽنى مصطفى واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان طرٌك كفر ابو الحدٌد وردان مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  241041ر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌتر مدحت ثابت خلٌل ، تاج -  153

 عمارات رابعه العدوٌه مدٌنه نصر 3الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  132153مرسى حسٌن مرسى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 شارع ترعة الزمر بجوار لسم بوالق الدكرور فٌصل  61ر:   ، اصبح وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242210رشا عزت ؼانم الزؼبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، ش النادي ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  220321ده برلم    دمحم عبد الخالك عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  156

اكتوبر بنشاط مخبز  6مٌدنه  12الحً  6بدمجاوره رلم  56عماره رلم  16الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوانمحل رلم 

 جنٌه 12222بلدي سٌاحً براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242205لٌده برلم    دمحم سعد ٌاسٌن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -  152

 الـتأشٌر:   ، ش كورنٌش النٌل مناشً البلد بجوار بنزٌنه عتابً امبابه

تم تعدٌل  22102125وفً تارٌخ  242202عبد هللا عبد المجٌد السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش عزالدٌن عمر اسباتس العمرانٌه 24ـتأشٌر:   ، العنوان , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  100214طارق عبد التواب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

ٌع اخشاب وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌس اخر بالعنوان شارع كورنٌش النٌل بجوار محطه الشرب _الوراق بنشاط ورشه تصن

 براس مال مائه وخمسون الؾ الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242201سماح لطفً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 مٌدان سفنكس مول الكمبٌوتر العجوزه  F 16الـتأشٌر:   ، محل 



 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 العنوان , وصؾ  22102125وفً تارٌخ  242316نبٌل نجٌب مسعد فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الهرم  -الـتأشٌر:   ، نزله السٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  242206محمود سلٌمان احمد دمحم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ؾ الـتأشٌر:   ، الجالتمه ش الترعه منشاه المناطروص

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  100214طارق عبد التواب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

براسمال  الوراق بنشاط / ورشة تصنٌع اخشاب -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كورنٌش النٌل بجوار محطة الشرب 

 مائة و خمسون الؾ جنٌها 152222

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242322دمحم عبدالهادي عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه المناطر مدٌنه االحالم منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242200سبك لٌده برلم     احمد حسٌن سعدون سلٌمان ، تاجر فرد ،  -  165

 ش النٌل االبٌض الدور السابع مٌدان لبنان 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242313دمحم عبدالمنعم الصاوي لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 همفرس بوالق الدكرورش  00وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  21226مجدى  عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ش  شارع سعد زؼلول بجوار شركة الكهرباء كرداسه 15الـتأشٌر:   ، استدران عنوان الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242322جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالناصر سماح حلمً عبدربه ، تا -  161

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نكال منشاه المانطر 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242312مارٌان مسعد صبحً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 در ش التوحٌد المنٌره الؽربٌه امبابهش عبدالناصر عبدالما 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242320عمرو مصطفً حنفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، منٌل شٌحه بجوار الحاج عٌد امٌر عٌد عرب طموه

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242323ه برلم    احمد عدلً عبدالحكٌم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  121

 ش الرشٌح بجوار مسجد بحٌري اوسٌم 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242324عصام احمد كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 اللواء ش دمحم الشافعً الصفطاوي ارض 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242314نجالء محروس عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 م المناطر  -شارع سٌدى االربعٌن  -الـتأشٌر:   ، مناشى البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242201لطفً دمحم علً ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش الشٌخ ناصٌؾ ابراهٌم من ترعه زنٌن بوالق الدكرور 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  42542عبدالحى هاشم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 المدٌنه المنوره 63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242312، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسام دمحم حسن رزق -  126

 المهندسٌن 5ش جامعه الدول العربٌه الدور  30الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242311عبدالوهاب بؽدادي حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ش ماهر حسٌن الحداد من ش المدٌنه المنوره العمرانٌه 13شٌر:   ، وصؾ الـتأ



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  145316عاطؾ عزت خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 حاره نور مرعً من شارع خلٌفه وهبه _البصراوي _امبابه  2الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242315معز شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌوسؾ لطفى -  120

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم عوٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  242321دمحم حلمً دمحم الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 تأشٌر:   ، ش الجمهورٌه اوسٌمالـ

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  242312مسعد ٌوسؾ مسعد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 امبابه -مدٌنه االمل -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع احمد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122ً تارٌخ وف 242321حماده ثابت خطاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع فاروق حرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242311ابو بكر عبدالرحمن دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بوالق الدكرور-كفرطهرمس-الـتأشٌر:   ، ش دابر الناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242310مصطفً نبٌل عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، ش مدٌنه عامر بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  122162عصام سالمة عٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  g2212وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد _المحور المركزي الجنوبً _مول كارجو _وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  215624دمحم عبد الجلٌل سالم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

_البدرشٌن براس مال خمسون الؾ ال ؼٌر بنشاط تجارة وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان كفر زهران _المرازٌك 

 ادوات صحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  226062اشرؾ عبده ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 _المرٌوطٌه هرم بجوار فندق جراند بٌرامٌدز_الهرم 1شارع الشٌخ برج  2الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  242321امٌر رزق هللا امٌن رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بوالق الدكرور -ناهٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌد زٌن الخطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  213221دمحم ابو الحسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 شارع ارض الجمعٌه من شارع المشروع _مٌت عمبه  2الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  213221دمحم ابو الحسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 شارع ارض الجمعٌه من شارع المشروع _مٌت عمبه _الجٌزة 2الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242321جمال سالم حسانٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 بوالق الدكرورالـتأشٌر:   ، ش مكه المكرمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242332دمحم حسنٌن احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 ش عبدالهادي خلٌل من ش المعتمدٌه كرداسه 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242322سعد دمحم محمود العشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 امبابه-ارض الجمعٌه -ش موسً بن نصٌر 13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242322دمحم عطٌه علً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ، ش احمد امٌن من ش ترسا العمرانٌه



 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

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  210321ؼازى السٌد دمحم بدوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال -  105

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان شارع عادل الؽجري من شارع الوحده المحلٌه _كرداسه بنشاط تصنٌع وتجمٌع 

 الؼٌر االجهزه الطبٌه والرٌاضٌه براس مال خمسمائه الؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242322دمحم جمال محمود عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 بوالق الدكرور-الـتأشٌر:   ، عزبه ابواللٌل ش التحرٌر

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 22102122وفً تارٌخ  142123على عمر سٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 شارع ذو الفمار _ناصٌه عمر بن عبد العزٌز _حلوان_الماهره  1رلم  1125الـتأشٌر:   ، اصبح شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242320حماده ثابت خطاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الق الدكرورالـتأشٌر:   ، ش فاروق حرب ناهٌا بو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242345رائد نادى شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 بوالق الدكرور -شارع دروٌش البراجٌل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242342اسامه جمال دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش دمحم المنشاوي عمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242331دمحم عبدالنبً عبدالسمٌع مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الرهاوي منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242333سبك لٌده برلم     صالح كامل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  -  222

 ش رشدي الزهراء عمرانٌه ؼربٌه 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242342دمحم الدسوٌك دمحم ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  ش ربٌع حسن بوالق 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  102146ٌاسر لرنى عبد المجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع مسجد بالل _ابو رواش_الشرلٌه

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22102121وفً تارٌخ  223256دمحم عبد الحمٌد جابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان خلؾ المدرسه الٌمنٌه_شبرامنت _ابو النمرس بنشاط تصنٌع منتجات البان براس مال مائه 

 الؾ جنٌها الؼٌر 

نوان , تم تعدٌل الع 22102121وفً تارٌخ  242335هٌثم عبدالمنعم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش صالح عبدالكرٌم من ش عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه 33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242330رضا شحاته عرٌان تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش احمد منصور اول فٌصل الهرم 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  244222بدالراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم ع -  221

 ش سرور المط من ش التل وراق العرب 6الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  102146ٌاسر لرنى عبد المجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان شارع مسجد بالل _ابو رواش_الشرلٌه_الجٌزة بنشاط ثالجه مجمدات وتعبئه  وصؾ

 وتؽلٌؾ براس مال مائه الؾ الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  122221بحر سعد بحر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 امبابه-المنٌره الؽربٌه-ش مدرسه الفٌروز من شارع المشروع 24، اصبح/ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  122221بحر سعد بحر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 امبابه-المنٌره الؽربٌه-ش ابو بدر البنا بجوار مدرسه الفٌروز 16الـتأشٌر:   ، اصبح/



 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

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242332شٌماء شولً عبدهللا عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ش السوق التجاري من ش معهد االبحاث وراق الحضر الوراق 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242331اسالم جمال عرفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش دمحم رشوان المكاوي كرداسه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242336ولٌد السٌد عبدالعلٌم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش السودان محل بالدور االرض المهندسٌن 112وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  241122 عبد الرحمن عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه دمحم -  215

 وراق العرب -شارع كمال مشهور  15الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242341اسامه دمحم دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 مساكن العاملٌن بجامعه الماهره بوالق  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  242334دمحم محسن لناوي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ش المطبعه الههرم الهرم 10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  233336رشوان حسن رشوان عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع السفاره من عبد النعٌم سلٌم _الهرم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22102120خ وفً تارٌ 242353سلطان ابراهٌم سلطان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 فٌصل -كفر طهرمس -1الدور  212شمه  3ء مشروع شباب 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  244501فرانسوا فٌكتور فرنسٌس مرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 من شارع خاتم المرسلٌن بجوار رسالن _الدور الثالث  2_شمه رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح مجمع الضرائب _عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102120وفً تارٌخ  212020رامى نشات صدلى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 اوسٌم-مكرر زمام المٌراطٌن حوض الطوال 150الـتأشٌر:   ، اصبح/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102120وفً تارٌخ  142111تلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دعاء طه احمد -  222

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ شارع الجمهورٌة )العمده سابما( مركز اوسٌم

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22102120وفً تارٌخ  245262مٌكائٌل كارم كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ش خفرع 0الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102120وفً تارٌخ  211222احمد فتحى ابو العال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 كرداسه-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ شارع المزاز من ش جمال عبدالناصر

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  242351 بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت محروس نصرهللا -  225

 امبابه -شارع النٌل  314وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102120وفً تارٌخ  162262سالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     \صٌدلٌه د  -  226

  -الوراق  -تداد منصور ؼنام ، بشتٌل البلد ام

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  242340عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش ؼرب المحطه ناصٌه ش وجٌه الدكروري العمرانٌه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102120وفً تارٌخ  242352سبك لٌده برلم     احمد همام عبد الحك همام ، تاجر فرد ،  -  221

 امبابه -شارع سٌد دمحم بكر ش الطنانى  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  242325رانٌا مصطفً عبدالنعٌم عكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

  الشافعً من الصفطاوي ارض اللواءش دمحم 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  242210عمرو سالم صالح عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افنناح فرع بالعنوان شارع السوق التجارى  وردان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102120وفً تارٌخ  242352ه برلم    دمحم كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  231

 ش السودان المهندسٌن 122، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102120وفً تارٌخ  226211اسامه صدلى سعد ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وراق الحضر -شارع فوزى رحٌم  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  122056ٌسرى   دمحم  حلمى  البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد لٌمتصر على / مصوؼات ذهبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  122056تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى   حلمى  دمحم  البكرى ، -  2

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد لٌمتصر على / مصوؼات ذهبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  246141االمٌن للنباتات الطبٌه والعطرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ورٌدات زراعٌه وتصدٌر حاصالت زراعٌهالتأشٌر:  اضاؾ ت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  222002الصٌرفى لتورٌد الطوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اضاؾ مكتب نمل عمال

ل النشاط , وصؾ تم تعد22102124ٌوفً تارٌخ  211466عالء عشرى دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضاؾ التصمٌمات

تم تعدٌل النشاط , 22102124وفً تارٌخ  211466عشرى للمماوالت الهندسٌه و التورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ التصمٌمات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102124وفً تارٌخ  222252الخولى للبالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اصبح مصنع انتاج بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , 22102124وفً تارٌخ  222252عماد الدٌن عبد العال عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر:  اصبح مصنع انتاج بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102124وفً تارٌخ  160410م   دمحم حسن سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  0

 اصبح تجارة خضار وفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  212263اسامه احمد شحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اضاؾ نشاط وكٌل بالعموله لشركة مان للموكٌت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  115201سعٌد مصرى حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافه نشاط متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 22102125وفً تارٌخ  224213خلؾ رمضان خلؾ عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اصبح مخبز بلدى وصؾ التأشٌر: 



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  126352دمحم رجب امام خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اصبح / بٌع اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه

وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,22102125وفً تارٌخ  222165محمود على هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اصبح مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  151262صفوت فهٌم بسطا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضاؾ/ تصنٌع جوانات

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد22102126وفً تارٌخ  135221ابراهٌم محمود سٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اصبح/بٌع شنط واكٌاس بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , 22102126وفً تارٌخ  102256هانى عبد المنجى عبد المجٌد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ مركز خدمه مٌكانٌكا سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  146043،  سبك لٌده برلم    ابو السعود بكري ابو بكر علً ، تاجر فرد -  11

 التأشٌر:  اصبح/ مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  222120هٌثم جمال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 حذؾ نشاط التصدٌر والمماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  150501جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو فٌصل عوٌس ، تا -  22

 اصبح استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  222152ممدوح سٌد دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اصبح / استٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  220144شنوده شاكر شنوده عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

التأشٌر:  اضاؾ تورٌدات كهربائٌه واستشاارت فنٌه وهندسٌه واستشارات تدرٌبٌه وتركٌب اجهزة انذار ومماوالت كهربائٌه 

 2210لسنة 612ومماوالت عامه ) موافمه امنٌه 

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  243421سامح حسن احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  اضاؾ/نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  100251عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ورٌدات ومماوالت عامهالتأشٌر:  اضافه / ت

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  122224جمال ابراهٌم عبد السالم فٌصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/متعهد نمل عمال

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن22102122وفً تارٌخ  216221ممدوح كمال بشاى ٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  222231دمحم حمودة عرابى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 2210لسنة  362التأشٌر:  اضافه ترجمه فوٌه موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  115225   دمحم ٌوسؾ دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  21

 اصبح تورٌدات ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  222243معتز دمحم منٌر منٌر ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر



 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 النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  222420تكال ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ تكال هنرى -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ اداره وتشؽٌل اماكن سٌاحٌه وصاله الدٌسكو

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 22102121وفً تارٌخ  116623عاطؾ نجٌب  دمٌان تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضاؾ/نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  115202دمحم انور عبد الواحد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اصبح تورٌد مستلزمات شبكات المحمول

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  132122عبد الحكٌم عبد الفتاح عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ بٌع وتوزٌع االدوات الكهربائٌه والنجؾ واالستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102120وفً تارٌخ  160241مٌالد عادل عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 سلسله مطاعم كرٌب تعدٌل النشاط الى/ اداره وامتالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102111وفً تارٌخ  121444سٌد رجب دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اصبح تصنٌع وبٌع منتجات جلدٌه

ل النشاط , وصؾ تم تعد22102115ٌوفً تارٌخ  246022زٌنب دمحم عبدالمادر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  اضافه / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102111وفً تارٌخ  105112رجب خلٌل رجب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/ 22102111وفً تارٌخ  22610نجاربال ستٌكو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

تصنٌع ومركز خدمه وصٌانه السٌارات والمعدات الثمٌله ولطع الؽٌار وتصنٌع وتفصٌل الوحدات المعدنٌه والخشبٌه من ابواب 

 وشبابٌن واثاث مكتبى ومنزلى وفندلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102110تارٌخ وفً  245601فاطمه عبدالحمٌد سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد عماله لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102110وفً تارٌخ  215354اٌمن على مفلح عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102110وفً تارٌخ  121235سعٌد دمحم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اصبح/مكتب مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  232635ابراهٌم كمال متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 (2210لسنه  356صبح/تورٌد االلعاب الترفٌهٌه)موافمه امنٌه برلم التأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  232521احمد حسن احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اضاؾ/ مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  215542سامح وجٌه عبد السٌد عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/ مماوالت عامه وتورٌدات ونمل وانماذ السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  245210اٌمن عالء الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  اضافه / خدمات اعمال النظافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  211616بدوى سالم سالم ضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 اصبح/منظفات



 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

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  210232عزت سامى ابراهٌم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ى منهج العلوم الصٌنٌه وتنظٌم المؤتمراتوصؾ التأشٌر:  اضاؾ/التدرٌب عل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  10022على محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط الى / بٌع اراضى الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  213112م   مصطفى عبد المنعم عبد العاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  40

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  120232هشام دمحم فتحى الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اضاؾ تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  120232رد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم فتحى محمود الشبراوى ، تاجر ف -  51

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  234123دمحم دمحم محمود احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ٌما عدا االنترنت (التأشٌر:  اصبح/ مكتب دٌكورات وتجهٌزات المطابخ)ف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  225524عبد المنعم رمضان دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  حذؾ  استٌراد وتصدٌر

وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  121604سعد سٌد مسعد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اضاؾ/تورٌد وتجهٌز فنادق وزجاج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  121604مؤسسه سعد العالمٌه لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضاؾ/تورٌد وتجهٌز فنادق وزجاج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  162422برلم    فؤاد دمحم عبد الؽنى عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  56

 2210لسنة  532التأشٌر:  اضاؾ تورٌد اجهزة كمبٌوتر ومستلزماته ) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  225301صالح عبد العال عبد السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 اصبح كافٌترٌا  وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  132153مرسى حسٌن مرسى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  اصبح محل كشرى

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 22102122وفً تارٌخ  234536احمد على دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 اصبح تجارة وتوزٌع منتجات المناحل واالعشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  110533عبدالستار عبدالنبى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اضاؾ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102125 وفً تارٌخ 224110سمٌر صالح كامل على شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اضافه نشاط متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  242216عبدهللا جمال الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اصبح مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  113421فرد ،  سبك لٌده برلم   هاشم مصطفى دمحم ابراهٌم ، تاجر  -  63

 التأشٌر:  تعدل الً مخبز بلدي نصؾ الً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  224221مجدى زكى السٌد شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 ومٌهالتأشٌر:  اصبح / مماوالت عامه وتورٌدات عم



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  121310ربٌع احمد مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اضافه تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  230455تامر على صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 فه  تورٌدات عمومٌهاضا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102125وفً تارٌخ  224202امام عبده امام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اصبح مكتب متعهد نمل عمال

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا22102126وفً تارٌخ  116042دمحم  دمحم  عبدهللا  ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  حذؾ/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102126وفً تارٌخ  145316عاطؾ عزت خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 تعدل الً/ ورشه خٌاطه مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  221025سٌد عبود اسماعٌل حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  232412خالد سعد الدٌن لاسم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 شاط / الامه المعارض و االدوات المكتبٌهالتأشٌر:  الؽاء ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  103012اٌمن محٌى الدٌن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اصبح / تخلٌص جمركى وتورٌدات وتوزٌع المنتجات البالستٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  221414فرد ،  سبك لٌده برلم    حاتم دمحم منٌر منٌر ابو الفتوح ، تاجر -  23

 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

ط , تم تعدٌل النشا22102122وفً تارٌخ  222126صالح عبد الفتاح عبد العزٌز لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  210200ناصر سعد عبد الرحٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اصبح مخبز بلدي نصؾ الً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  222512شرٌؾ سعٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر والبٌع والتسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  242221عزالدٌن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اضافه نشاط/تورٌدات عمومٌه وتورٌدات حدٌد تسلٌح وكافه مواد البناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  233336رشوان حسن رشوان عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اصبح/ انتاج فنً

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  245201مصطفً صبحً مصطفً عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 اصبح/ كافٌه لتمدٌم المشروبات وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  231163نجوى عباس عبد العزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  تعدل الً / تمٌٌم االصول بكافه انواعها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102120تارٌخ  وفً 245262مٌكائٌل كارم كامل بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضاؾ/ تورٌدات عمومٌه متكامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102120وفً تارٌخ  246122ابراهٌم سٌد ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اصبح/ بٌع مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل وتورٌدات عمومٌه



 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 , وصؾ 22102120وفً تارٌخ  212020رامى نشات صدلى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  حذؾ/ حذؾ نشاط الورلٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102120وفً تارٌخ  102412مختار سلٌمان اسماعٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 متعهد نمل عمال التأشٌر:  اضافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102120وفً تارٌخ  162105احمد عمر اعمر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافه تورٌدات عمومٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102124وفً تارٌخ  242165فرد ،  سبك لٌده برلم    جاسر دمحم ٌوسؾ عبدالرحٌم ، تاجر -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242122هشام كمال فهمً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242224ٌده برلم   كرٌم مصطفً عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242226رضا فكري فهٌم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242216مهنً علً عبدالحافظ مهنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفً تارٌخ  242163جمال عطا على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102110وفً تارٌخ  242246اسامه نصري افندي جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102111وفً تارٌخ  242254تامر عبدهللا دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242260دمحم حسٌن احمد عزالدٌن الحناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242321حماده ثابت خطاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102120وفً تارٌخ  242353سلطان ابراهٌم سلطان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242123خمٌس احمد صابر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع 22102126وفً تارٌخ  242102ى عبدالحكٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عزم -  13

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242111سٌد عوٌس احمد على ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242262ٌمان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن سل -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242312مسعد ٌوسؾ مسعد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242263اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم علً لطب عثمان ، ت -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242210رشا عزت ؼانم الزؼبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242341ٌده برلم   اسامه دمحم دمحم جبر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242334دمحم محسن لناوي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242154سامح عادل جرجس عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242143اٌمن عابدٌن جاد السٌد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242112دمحم سعد هانى ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102115وفً تارٌخ  242232عمرو محمود سٌد حسٌن بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121تارٌخ وفً  242204مارى سمسٌر منتٌاس نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242320عمرو مصطفً حنفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت22102110وفً تارٌخ  242256دمحم ٌحًٌ خمٌس سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242262حسن متولً حسن جادالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا22102122وفً تارٌخ  242216كٌالدي نٌجرٌوس فارٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242345رائد نادى شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242312مارٌان مسعد صبحً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22102120وفً تارٌخ  242352دمحم كمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفً تارٌخ  242156دمحم علً ابوسرٌع جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242144طارق دمحم علً عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242142احمد حسن سلطان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102126وفً تارٌخ  242116ى عبد الرحمن عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى مجد -  36

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242213فرج رشاد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242311ابو بكر عبدالرحمن دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242310مصطفً نبٌل عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242221ً صبحً عبدالملن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌرٌن -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242332شٌماء شولً عبدهللا عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242331عرفه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم جمال  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242145وائل حسنٌن طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242142تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت رجب محمود اسماعٌل ،  -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242151مٌنا سامً نظٌر شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242160بك لٌده برلم   ولٌد دمحم دمحم المتولً ، تاجر فرد ،  س -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242212مٌنا خلٌفه حلٌم لبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242203  عرفات فتحى رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242125سلٌمان دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121تارٌخ وفً  242152حسن نجاح كامل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242226بدٌر حبٌب عبد المنصؾ عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242231اسالم صبري ٌوسؾ صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242222دمحم عبدالفتاح دمحم علوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع22102122وفً تارٌخ  242266احمد شعبان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242221عزالدٌن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 22102121وفً تارٌخ  242223محمود ابراهٌم ابوالماسم الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102125وفً تارٌخ  242202عبد هللا عبد المجٌد السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد22102126وفً تارٌخ  242201لطفً دمحم علً ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242122دمحم صادق احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك22102122وفً تارٌخ  242220منال حمدي عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242221محمود السعٌد دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242212هشام عبدالجواد عٌد الحاج حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102124وفً تارٌخ  242162ممدوح دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242322دمحم عبدالهادي عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242200احمد حسٌن سعدون سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242342اسامه جمال دمحم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 صالتأشٌر: خا
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22102120وفً تارٌخ  242325رانٌا مصطفً عبدالنعٌم عكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102124وفً تارٌخ  242166امٌن شولً فرج تاوضرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242121دمحم جمال الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102125وفً تارٌخ  242124مروه عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242142دعاء مندي حسٌن امام رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242101اٌمن نصٌؾ ٌوالٌم حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102125وفً تارٌخ  242111سؾ دمحم محمود لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان ٌو -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242201سماح لطفً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242261عتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بولس شولً جوده م -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  220202اسماعٌل عبد الرحمن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242322تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد دمحم محمود العشري ،  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102120وفً تارٌخ  242352احمد همام عبد الحك همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242322،  سبك لٌده برلم    دمحم عطٌه علً عبدالسالم ، تاجر فرد -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102120وفً تارٌخ  242340عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102121وفً تارٌخ  242211تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر حسن االنوار محمود رضوان ،  -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242225بدر الفً بخٌت تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242232فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد عبدهللا عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر  -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242221نادر فوزي ٌوسؾ الدموهً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242261سبك لٌده برلم   نجالء صابر احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،   -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242236وائل علً حسن عبدهللا نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242264ك لٌده برلم   عبدالؽنً عبدالحمٌد عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سب -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242314نجالء محروس عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242333صالح كامل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242342دمحم الدسوٌك دمحم ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102120وفً تارٌخ  242351رافت محروس نصرهللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  102146ٌاسر لرنى عبد المجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121 وفً تارٌخ 242146عمر حسن عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102125وفً تارٌخ  242126دمحم عبدالجواد صادق عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102115وفً تارٌخ  242231جمال السٌد علً صالح عبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102121وفً تارٌخ  242152محمود حسن محمود حسٌن الحبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102124وفً تارٌخ  242162احمد فتحى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242213دمحم مصطفً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242265سامً حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح  -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242312اسام دمحم حسن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242335وٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم عبدالمنعم احمد ع -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242330رضا شحاته عرٌان تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242141،  سبك لٌده برلم    عمر عالم مهنً حسن ، تاجر فرد -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242223احمد دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242153سبك لٌده برلم    كمال عبدالهادي عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102115وفً تارٌخ  242230دمحم عادل عبد العزٌز عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242102لٌده برلم   حازم صبري عبدالنبً خاطر ، تاجر فرد ،  سبك  -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242250مٌالد وهٌب عٌاد بٌالطس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242315 ٌوسؾ لطفى معز شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  120

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242205دمحم سعد ٌاسٌن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102121وفً تارٌخ  242212دمحم ابراهٌم حسنٌن حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242321دمحم حلمً دمحم الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242336ولٌد السٌد عبدالعلٌم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242215دمحم احمد عبدالؽنى الصابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242224رومانً تاوضروس ثابت فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102125وفً تارٌخ  242121مروه عبدالسمٌع عبدالسمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121فً تارٌخ و 242233مروه محسن محمود فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242244فؤاد ولٌم فؤاد حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126 وفً تارٌخ 242323احمد عدلً عبدالحكٌم بحٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242211السٌد كرم هللا السٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242332دمحم حسنٌن احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242324عصام احمد كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22102124وفً تارٌخ  242161وائل ٌوسؾ عبدالكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242115هانى دٌاب عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242222عادل محمود دمحم النمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242321جمال سالم حسانٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242226وائل فارس عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102121وفً تارٌخ  242222حمدي مصطفً صاللح جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242331 عبدالنبً عبدالسمٌع مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  120

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242210عمرو سالم صالح عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242232شرٌؾ بدري مرزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242234رومانً سعد عدلً لسطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102110وفً تارٌخ  242242 فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مسعد دمحم دمحم -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102121وفً تارٌخ  242220محمود اشرؾ حسٌن ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242322لمً عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالناصر سماح ح -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102125وفً تارٌخ  242206محمود سلٌمان احمد دمحم حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242313الصاوي لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102121وفً تارٌخ  242332اخلد ابراهٌم حسٌن دمحم الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة 22102122وفً تارٌخ  242221عد محمود دمحم العطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو زٌد س -  130

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242212جرجس بدر مرزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102126وفً تارٌخ  242110ت حسن عد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام سامى ثاب -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242262احمد دمحم موسً السٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242316عد فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل نجٌب مس -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242322دمحم جمال محمود عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  242212تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان شولً دمحم ابراهٌم ، -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242320حماده ثابت خطاب عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242225،  سبك لٌده برلم    عامر وهبه ناجً عبدالرؤوؾ ، تاجر فرد -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242235رٌم محمود عبدالعظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242220سبك لٌده برلم   نادٌه شحاته عوض شحاته ، تاجر فرد ،   -  140

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102126وفً تارٌخ  242101طه سٌد حافظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102121وفً تارٌخ  242221 اسامه شكري شنوده للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  242223سالمه حسنى سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22102121وفً تارٌخ  242214   جٌهان مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  153

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102110وفً تارٌخ  242241علً دمحم رمضان علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22102110وفً تارٌخ  242252منال محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  242321امٌر رزق هللا امٌن رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  242311عبدالوهاب بؽدادي حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 الى: كٌنج توت للروائح العطرٌا   101514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: اضاؾ كٌنج توت للروائح العطرٌه   105514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: عالء عشرى دمحم حسانٌن   211466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102124،  فى تارٌخ :   -  3

الى: فور برازر للتصمٌمات التكمٌلٌه  211466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102124،  فى تارٌخ :   -  4

 والمماوالت  

الى: مؤسسة الجمهورٌه لتجارة الخضار  160410سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا22102124،  فى تارٌخ :   -  5

 والفاكهه  

 الى: الخولى للبالستٌن   222252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102124،  فى تارٌخ :   -  6

ى: اصبحت / مؤسسه فرست ستار لتورٌد ال 221331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102125،  فى تارٌخ :   -  2

 وتركٌب وصٌانه المصاعد  

 الى: بٌن اند جو للرحالت ونمل العمال   242164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102126،  فى تارٌخ :   -  1

 لسله مطاعم كرٌب وان  الى: س 160241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102126،  فى تارٌخ :   -  0

 الى: اضافه / بٌت المعمار   142102تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  12

الى: مركز االهرام للؽات والكمبٌوتر  222231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  11

   والترجمه الفورٌه

 الى: الفا لالستٌراد والتصدٌر   150501تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  12

الى: اصبحت / المؤسسه الهندسٌه  100251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  13

 مماوالت العامه  للتورٌدات العمومٌه وتجمٌع الزٌوت وال

 الى: مؤسسة ماٌكرو تن لالنظمه االمنٌه   220144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  14

   eldeep egyptالى: الدٌب اٌجٌبت  243421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   101224تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121ى تارٌخ : ،  ف  -  16



 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

الى: المتحده الهندسٌه للمماوالت  115225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  12

 والتورٌدات  

 الى: الؽاؤها   232635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  11

   vally technologyالى: فالى تكنولوجً  242232تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  10

 الى: النخبه   246531اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 22102121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: مكتب التعاون العربى   10022تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: مؤسسة بنكى لولى بوب   245361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: المصر   112264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  23

الى: المؤسسه العالمٌه لتجهٌز الفنادق  121604تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  24

 وتورٌد االلومٌتال والزجاج  

الى: المؤسسه العالمٌه لتجهٌز الفنادق  121604تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  25

 وتورٌد االلومٌتال والزجاج  

الى: االٌوب لتجاره وتوزٌع منتجات  234536تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  26

 المناحل واالعشاب  

 الى: اصبح كشرى ولعة   132153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: كافتٌرٌا نور الصباح   225301تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: صحارى للمماوالت العامه   224221الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 22102125،  فى تارٌخ :   -  20

 الى: مؤسسه الهٌثم لالطارات والبطارٌات   121020تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102125،  فى تارٌخ :   -  32

 العالمٌه للدواجن   الى: اصبحت 212516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102126،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: الجوكر   145316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102126،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: لٌوباردو   236644تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الؽاء السمه   231163الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم22102121،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: عطارة ابن سٌنا   233336تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: بون كافٌه   245201تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: المصرٌه للتورٌدات العمومٌه   162105تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102120ارٌخ : ،  فى ت  -  32

 الى: مؤسسه الهدى لالعالؾ   233222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102120،  فى تارٌخ :   -  31

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 



 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

 243424برلم       22102122احمد هلٌل احمد دمحم   ، تارٌخ :  -  1

 221234برلم       22102121ٌاسر عبد الفتاح عباس عبد المنصؾ   ، تارٌخ :  -  2

 116610برلم       22102110محمود احمد عبد الموجود   ، تارٌخ :  -  3

 121220برلم       22102121جمٌل نظٌر خان   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    241262دمحم عالء الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    241262برلم :  دمحم عالء الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها   - 2

تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد مصدق على تولعاته 

 2210أ لسنه 502برلم

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    122250ابراهٌم احمد دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    22102124، وفى تارٌخ    223325احمد ربٌع فرج عٌد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     22102124، وفى تارٌخ    126222سبك لٌدها برلم :  صفٌه حسن وشركاها  ، شركة تضامن    - 5

 أمر محو لحل الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22102124، وفى تارٌخ    123164اٌهاب جمعه دمحم ٌونس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 ٌد من السجل التجارىالسجل  فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى الم

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101عبد الحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101الحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  عبد   - 12

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    121101عبد الحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    216401شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : السٌد احمد محمود عٌسى و    - 13

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    215012حسٌن دمحم احمد عبد هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    215012اصبح حسٌن دمحم احمد عبدهللا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102125، وفى تارٌخ    215012خالد سٌد عبد الرؤوؾ حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102126، وفى تارٌخ    140205عبد الجواد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة دمحم دمحم احمد    - 12

 محو/شطب السجل  فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التحارى

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    114532دمحم سٌد مرسى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    214205خالد دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 10

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    220213، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   جمال عبد المجٌد وشرٌكه   - 22

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102111، وفى تارٌخ    02452شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

لسنه  002نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم  محو/شطب السجل  تم حل الشركة

2210 

تم    22102110، وفى تارٌخ    225224وائل صالح على دمحم و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

ة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كاف

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة   030برلم 



 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

تم    22102110، وفى تارٌخ    16361شركة زهران لصناعة الكاوتشون  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 حموله محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    216024لمٌس بدر وشرٌؾ سعٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

تم    22102122، وفى تارٌخ    216024ها برلم : اصبح شرٌؾ جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌد   - 25

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    216024اصبحت جورمٌه فوود كاترنج جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى   22102122

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    216024لمٌس بدر وشرٌؾ سعٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو المٌد من السجل التجارىالسجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم 

تم    22102122، وفى تارٌخ    216024اصبح شرٌؾ جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    216024رنج جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اصبحت جورمٌه فوود كات   - 20

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى   22102122

تم    22102121، وفى تارٌخ    215012: حسٌن دمحم احمد عبد هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 32

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102121، وفى تارٌخ    215012اصبح حسٌن دمحم احمد عبدهللا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102121، وفى تارٌخ    215012شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : خالد سٌد عبد الرؤوؾ حسٌن وشركاه  ،    - 32

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102121، وفى تارٌخ    216401السٌد احمد محمود عٌسى و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    214205دمحم ابراهٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : خالد دمحم    - 34

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102121، وفى تارٌخ    104501روحٌه سٌد امٌن عبد الفتاح وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

كة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشر

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة  2136برلم 

تم    22102121، وفى تارٌخ    232431صالح دمحم حفنى على وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

سجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه محو/شطب ال

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة  2125برلم 

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 الجٌزة 2210لسنه  044محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101عبد الحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 الجٌزة 2210لسنه  044ب عمد فسخ ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره بموج

تم محو/شطب السجل  تم حل    22102121، وفى تارٌخ    130622حنان وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 30

 الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله



 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

تم محو/شطب السجل  تم    22102121، وفى تارٌخ    130622دمحم حسن وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

 حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102121، وفى تارٌخ    02452شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل  تم حل    22102121، وفى تارٌخ    130622ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : حنان وشرٌكها  ، توصٌ   - 42

 الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل  تم    22102121، وفى تارٌخ    130622دمحم حسن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 43

 حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 44

 الجٌزة 2210لسنه  044ب السجل  امر محو لترن التجاره بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم محو/شط

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101عبد الحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 الجٌزة 2210لسنه  044ه مسجل ومشهر عنه برلم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره بموجب عمد فسخ ملخص

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101شركة عبد الحمٌد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 الجٌزة 2210لسنه  044محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    22102121، وفى تارٌخ    121101لحمٌد محمود دمحم محمود وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبد ا   - 42

 الجٌزة 2210لسنه  044محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل ومشهر عنه برلم 

تم    22102121، وفى تارٌخ    221025بك لٌدها برلم : سٌناتٌن  ، توصٌة بسٌطة  س -سٌد دمحماى السٌد وشرٌكتة    - 41

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102121، وفى تارٌخ    123164اٌهاب جمعه دمحم ٌونس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 40

 محو/شطب السجل  لحل الشركه

تم محو/شطب السجل  امر    22102125، وفى تارٌخ    130622ها برلم : حنان وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌد   - 52

 محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    130622دمحم حسن وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل  امر    22102125، وفى تارٌخ    130622 حنان وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   - 52

 محو لحل الشركه

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    130622دمحم حسن وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 53

 امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    22102125، وفى تارٌخ    216024لمٌس بدر وشرٌؾ سعٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 54

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم    22102125، وفى تارٌخ    216024اصبح شرٌؾ جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

، وفى تارٌخ    216024عٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اصبحت جورمٌه فوود كاترنج جمال الدٌن س   - 56

 تم محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه   22102125

تم محو/شطب    22102125، وفى تارٌخ    216024لمٌس بدر وشرٌؾ سعٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 52

 السجل  امر محو لحل الشركه
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تم    22102125، وفى تارٌخ    216024ٌؾ جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : اصبح شر   - 51

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

، وفى تارٌخ    216024اصبحت جورمٌه فوود كاترنج جمال الدٌن سعٌد و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 50

 طب السجل  امر محو لحل الشركهتم محو/ش   22102125

تم    22102125، وفى تارٌخ    162426عصام الدٌن عبد الحمٌد على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى تارٌخ    212250امن  سبك لٌدها برلم : شعبان دمحم حمٌده حمٌده و شرٌكته شٌماء بكر فرحات  ، شركة تض   - 61

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله   22102126

تم محو/شطب    22102126، وفى تارٌخ    113453صابر فاروق نصر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 62

أ لسنة  4152تالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته  برلم السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واس

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2226

تم    22102126، وفى تارٌخ    121552دمحم عبد المنعم الصاوى لاسم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 63

 ركة واستالم كل شرٌن كافة حمولهمحو/شطب السجل  تم حل الش

، وفى تارٌخ    112442دمحم نورالدٌن خورشٌد وشركاه شركه النٌل للتكٌٌؾ والتبرٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

واستالم  2210/1/1جٌزة تم فسخ الشركه اعتبارا من  2210/1225تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ برلم    22102122

 شرٌن كافه مستحماته وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزةكل 

تم    22102122، وفى تارٌخ    151064عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 65

مسجل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص و

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة  1226برلم 

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    151064شركة ابو سعد لالستٌراد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 66

 1226فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم  السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة 

تم    22102122، وفى تارٌخ    151064عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

رٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل ش

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة  1226برلم 

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    151064شركة ابو سعد لالستٌراد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 61

 1226ستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وا

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2210لسنة 

   22102121، وفى تارٌخ    03426شركة دار االعالن والطباعه المتطورة ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 60

 2210/12/31حتى  2211/12/31مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من تم محو/شطب السجل  مد 

، وفى تارٌخ    03426شركة دار االعالن والطباعه المتطورة شركة مساهمه مصرٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 2210/12/31حتى  2211/12/31تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من    22102121

، وفى تارٌخ    03426الشركة المتحدة لالعالن والطباعه المتطورة ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 2210/12/31حتى  2211/12/31تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من    22102121

   22102121، وفى تارٌخ    03426شركة دار االعالن والطباعه المتطورة ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 2210/12/31حتى  2211/12/31تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من 
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، وفى تارٌخ    03426، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   شركة دار االعالن والطباعه المتطورة شركة مساهمه مصرٌة   - 23

 2210/12/31حتى  2211/12/31تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من    22102121

 ، وفى تارٌخ   03426الشركة المتحدة لالعالن والطباعه المتطورة ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 2210/12/31حتى  2211/12/31تم محو/شطب السجل  مد مدة التصفٌه وعمل المصفى والتى تبدا من    22102121

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    131532سٌد حنفى محمود و شرٌكتة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

ركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تم حل الش 2225و/1302السجل  بموجب عمد فسخ مصدق برلم  

 تجارى الجٌزة

تم    22102120، وفى تارٌخ    151064عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركه

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    151064سبك لٌدها برلم : شركة ابو سعد لالستٌراد  ، شركة تضامن     - 22

 السجل  امر محو لفسخ الشركه

تم    22102120، وفى تارٌخ    151064عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركه

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    151064ستٌراد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة ابو سعد لال   - 20

 السجل  امر محو لفسخ الشركه

، وفى تارٌخ    112442دمحم نورالدٌن خورشٌد وشركاه شركه النٌل للتكٌٌؾ والتبرٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 امر محو لفسخ الشركه تم محو/شطب السجل    22102120

تم محو/شطب    22102120، وفى تارٌخ    236302مؤمن دمحم خضٌر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 2210لسنه  201السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ةبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22102121وفً تارٌخ   ، 121244صٌدلٌه دمحم و دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22102121وفً تارٌخ   ، 121244ٌدها برلم ،صٌدلٌه دمحم و دمحم توصٌة بسٌطة  ، سبك ل -  2

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22102121وفً تارٌخ   ، 121244صٌدلٌه دمحم و دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1222222.222المال لٌصبح رأس مالها ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم  22102124وفً تارٌخ   ، 241125عبد االاله عبد العزٌز عبد المعطى سلوم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   322222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102124وفً تارٌخ   ، 236551العظٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حسن سٌد عبد -  5

 جنٌه   152222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس المال تم تعد 22102124وفً تارٌخ   ، 236551حسن سٌد عبدالعظٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   152222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس  22102125وفً تارٌخ   ، 231461اصبح /احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22102125وفً تارٌخ   ، 231461احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه عالء دمحم دمحم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    231461ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة مصطفى مصطفى حسٌن واحمد ابراهٌم وعالء دمحم توصٌ -  0

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102125،

تم تعدٌل  22102125وفً تارٌخ   ، 231461اصبح /احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   222222.222ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس الما

تم  22102125وفً تارٌخ   ، 231461احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه عالء دمحم دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    231461شركة مصطفى مصطفى حسٌن واحمد ابراهٌم وعالء دمحم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102125،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102126وفً تارٌخ   ، 102502، طارق ماجد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  13

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  102502دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   122222.222ٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعد 22102126تارٌخ   ،

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  15

التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22102126وفً تارٌخ   ، 102502،

 جنٌه   122222.222،

( شركة تضامن  ، سبك لٌدها  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22102126وفً تارٌخ   ، 102502برلم ،

 جنٌه   122222.222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102126وفً تارٌخ   ، 102502وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، طارق ماجد -  12

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  102502م ،دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  11

 جنٌه   122222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102126تارٌخ   ،

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  10

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22102126خ   ،وفً تارٌ 102502،

 جنٌه   122222.222،

( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22102126وفً تارٌخ   ، 102502برلم ،

 جنٌه   122222.222،

تم تعدٌل رأس  22102122وفً تارٌخ   ، 233426اصبح / هاله منصور وشركاهاا توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   252222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102122وفً تارٌخ   ، 233426هاله منصور وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم تعدٌل رأس  22102122ً تارٌخ   ،وف 233426اصبح / هاله منصور وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   252222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22102121وفً تارٌخ   ، 122265ولٌد رٌان عبد السمٌع وشرٌكته للطباعه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   122222.222المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال  22102121وفً تارٌخ   ، 220162عبد هللا عبده عبد هللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   12222222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22102121وفً تارٌخ   ، 220162 خضر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح عبد هللا عبده عبد هللا -  26

 جنٌه   12222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

م تعدٌل رأس ت 22102121وفً تارٌخ   ، 163345اصبح /على حسن محمود وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   322222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102121وفً تارٌخ   ، 163345على حسن محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 ه جنٌ  322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102121وفً تارٌخ   ، 163345على حسٌن محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102121وفً تارٌخ   ، 163345على حسٌن محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102115وفً تارٌخ   ، 103320دٌنا على دمحم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    103320فرٌست مٌدٌكال انترناشٌونال دٌنا على دمحم عبد الؽنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102115،

تم تعدٌل  22102115وفً تارٌخ   ، 103320الؽنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبحت د . على دمحم عبد  -  33

 جنٌه   2222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    103320اصبح فرست مٌدٌكال انترناشنونال على دمحم عبد الؽنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102115،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102111وفً تارٌخ   ، 246023اصبح /ولٌد ٌحًٌ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   15222.222لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22102111وفً تارٌخ   ، 246023ولٌد ٌحًٌ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   15222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102110وفً تارٌخ   ، 110412رلم ،دمحم احمد جبر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  32

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102110وفً تارٌخ   ، 110412سعد دمحم احمد جبر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   522222.222المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  22102110وفً تارٌخ   ، 110412سعد دمحم احمد جبر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  30

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22102122وفً تارٌخ   ، 210262وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، سول للتوزٌع خالد نصر الدٌن حامد -  42

 جنٌه   2222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

س المال , تم تعدٌل رأ 22102122وفً تارٌخ   ، 210262دمحم عبد العزٌز وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102121وفً تارٌخ   ، 232213عصام احمد دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   0222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102125وفً تارٌخ   ، 246262دمحم احمد جمعه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22102126،   وفً تارٌخ 242024أشرؾ دمحم فرحات سعودي و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   122222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102126وفً تارٌخ   ، 242433دمحم عزت سعٌد عزت وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   12222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22102126وفً تارٌخ   ، 235526احمد السٌد مرشدى وشرٌكه هٌثم فاٌز حسن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102126وفً تارٌخ   ، 235526هٌثم فاٌز حسن صادق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   52222.222بح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم  22102122وفً تارٌخ   ، 231560اصبح/ طارق محمود سرور اللٌثً و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   422222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22102122وفً تارٌخ   ، 231560شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، طارق محمود سرور اللٌثى وشرٌكته -  40

 جنٌه   422222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102121وفً تارٌخ   ، 236162خالد طاهر السرجانً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   222222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال

تم تعدٌل رأس  22102121وفً تارٌخ   ، 236162خالد طاهر السرجانً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102121وفً تارٌخ   ، 236162د طاهر السرجانً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،خال -  52

 جنٌه   222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102121وفً تارٌخ   ، 236162خالد طاهر السرجانً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102120وفً تارٌخ   ، 102532احمد سٌد احمد ؼنٌم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   52222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102120وفً تارٌخ   ، 102532ناصر الشٌٌن و شرٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102120تارٌخ   ، وفً 65404سٌد  على  دمحم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22102120وفً تارٌخ   ، 65404عهدي لتجارة لطع الؽٌار دمحم حسن على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   52222.222أس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  232216سامح عمرو وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 حدائك االهرام-الطٌران من ش الضؽط العالى د ش 32الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بلعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  245321دمحم مجدي توفٌك وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ش شبٌطه الوحده العربٌه هرم  15وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  121244برلم     صٌدلٌه دمحم و دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -  3

 ش طوسون بشبرا لسم روض الفرج  42الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  121244صٌدلٌه دمحم و دمحم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 ش طوسون بشبرا لسم روض الفرج  42ع بالعنوان/ الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  121244صٌدلٌه دمحم و دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 ش طوسون بشبرا لسم روض الفرج  42الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

وفً تارٌخ  106124ٌه حامد عبد الوهاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ستارز للمماوالت والتورٌدات العموم -  6

 ع شارع الجٌش حدائك االهرام  262تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح  22102121

 22102121ٌخ وفً تار 106124اصبح حامد عبد الوهاب دوالتى ؼضبان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ع شارع الجٌش حدائك االهرام  262تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  112222شركه دمحم فتحً رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

ت ارض الشونه حوض ابراهٌم دوٌدار امام كوبري مرور وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه مصنع للشركه بالمحل الكائن فً شبرامن

 شبرامنت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  112222دمحم فتحً رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  0

 م كوبري مرور شبرامنتالـتأشٌر:   ، اضافه مصنع للشركه بالمحل الكائن فً شبرامنت ارض الشونه حوض ابراهٌم دوٌدار اما

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  112222دمحم احمد فتحى رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه مصنع للشركه بالمحل الكائن فً شبرامنت ارض الشونه حوض ابراهٌم دوٌدار امام كوبري مرور 

 شبرامنت

 22102124وفً تارٌخ  241125د االاله عبد العزٌز عبد المعطى سلوم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عب -  11

 المهندسٌن-المعلمٌن-مٌدان لبنان-ش اسراء 32بالدور الثامن بالعمار  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شمه 

 22102124وفً تارٌخ  241125سلوم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبد االاله عبد العزٌز عبد المعطى  -  12

 مدٌنه نصر-حً السفارات -ش عمارات الوطنٌه 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان  22102125وفً تارٌخ  231611عصام عبد الحفٌظ دمحم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

العمرانٌه وسمته /  -عمرانٌه ؼربٌه  -شارع مسجد الفتح من شارع البالستٌن  12, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

 معرض الشرق للتجاره

تم تعدٌل العنوان  22102125وفً تارٌخ  231611عبد الحفٌظ دمحم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عصام  -  14

العمرانٌه وسمته /  -عمرانٌه ؼربٌه  -شارع مسجد الفتح من شارع البالستٌن  12, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

 معرض الشرق للتجاره



 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

وفً  16014تجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة الدولٌة لل -  15

بمنطمة الخدمات الصناعٌه  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بمطعة االرض رلم  22102125تارٌخ 

 حاته حسنى مدٌرا للفرع بالمنطمة الجنوبٌه مدٌنة السادات وتعٌٌن السٌد/ شرٌؾ ش

م 2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  16

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  22102125وفً تارٌخ  16014م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    2

بمنطمة الخدمات الصناعٌه بالمنطمة الجنوبٌه مدٌنة السادات وتعٌٌن السٌد/ شرٌؾ شحاته حسنى مدٌرا  1ة بمطعة االرض رلم للشرك

 للفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  212021حسن دمحم عبده وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لهرمش ا 42وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431احمد حسن مصٌلحى دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -الحى الثانى مجاورة ) ب (  41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال الممامه على لطعه االرض رلم 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431كه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح احمد الطاهر حسٌن  وشرٌ -  10

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -الحى الثانى مجاورة ) ب (  41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال الممامه على لطعه االرض رلم 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431اصبح احمد حسن مصلحى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -الحى الثانى مجاورة ) ب (  41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال الممامه على لطعه االرض رلم 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431احمد حسن مصٌلحى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -الحى الثانى مجاورة ) ب (  41وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال الممامه على لطعه االرض رلم العن

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431اصبح احمد الطاهر حسٌن  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -الحى الثانى مجاورة ) ب (  41 الممامه على لطعه االرض رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  102431اصبح احمد حسن مصلحى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 مدٌنه الشٌخ زاٌد -لثانى مجاورة ) ب ( الحى ا 41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ الفٌال الممامه على لطعه االرض رلم 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  221025سٌناتٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -سٌد دمحماى السٌد وشرٌكتة  -  24

اونٌات منطمه التع-محور جمال عبدالناصر-بالدور الثانً بالشروق سٌتً مول  14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ محل رلم 

 مدٌنه الشروق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  102502طارق ماجد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم 

 (Fرلم )( بالبلون 5/3162)

وفً  102502دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ  22102126تارٌخ 

 (F( بالبلون رلم )5/3162كورت ٌارد الوحده رلم )زاٌد بمشروع 

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  22

لمجاوره االولى الحى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ ا 22102126وفً تارٌخ  102502برلم    

 (F( بالبلون رلم )5/3162الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم )

( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى  22102126وفً تارٌخ  102502برلم    

 (F( بالبلون رلم )5/3162الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم )



 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

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 22102126وفً تارٌخ  102502طارق ماجد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  20

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم 

 (F( بالبلون رلم )5/3162)

 102502   دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  32

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى الثانً عشر بمدٌنه  22102126وفً تارٌخ 

 (F( بالبلون رلم )5/3162الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم )

صدٌر والتورٌدات العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والت -  31

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى الحى  22102126وفً تارٌخ  102502برلم    

 (F( بالبلون رلم )5/3162الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد بمشروع كورت ٌارد الوحده رلم )

( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  Below the line احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن دمحم -  32

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المجاوره االولى  22102126وفً تارٌخ  102502لٌدها برلم    

 (F( بالبلون رلم )5/3162مشروع كورت ٌارد الوحده رلم )الحى الثانً عشر بمدٌنه الشٌخ زاٌد ب

تم تعدٌل العنوان  22102122وفً تارٌخ  233426اصبح / هاله منصور وشركاهاا ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 العلٌا الممطم أرض اول جنوب سٌن ش كرٌم بنوته الهضبه 1542, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن الخلٌفه لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  233426هاله منصور وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 أرض اول جنوب سٌن ش كرٌم بنوته الهضبه العلٌا الممطم 1542الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن الخلٌفه لطعة 

تم تعدٌل العنوان  22102122وفً تارٌخ  233426ها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / هاله منصور وشركائ -  35

 أرض اول جنوب سٌن ش كرٌم بنوته الهضبه العلٌا الممطم 1542, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن الخلٌفه لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122تارٌخ  وفً 215243لبٌب ناجح وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 شارع رفعت عوض من ش عبد اللطٌؾ عبد الفتاح الهرم فٌصل  0الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  241412ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

حسن افالطون من ش النزهه مصر الجدٌده الماهره وبذلن تم محو المٌد من سجل تجاري  ش 33وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 الجٌزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  242510تامر باهر وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 الشٌخ زاٌد 2222مدخل زاٌد الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / اركان بالزا الدور الرابع امما 

اٌجل فارما للرٌاضٌن وانتاج وتوزٌع ادوٌة ومكمالت ؼذائٌة _ فرٌد حسٌن كامل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  30

ب ش جمال الدٌن االفؽانى  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فى  22102121وفً تارٌخ  122223برلم    

 رم محطة ومبى اله

وفً تارٌخ  122223شركة اٌجل فارما لالدوٌة " فرٌد حسٌن كامل وشرٌكه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 ب ش جمال الدٌن االفؽانى محطة ومبى الهرم  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فى  22102121

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  10335،  سبك لٌدها برلم     زٌنب سٌد  عبدالحافظ وشركاها ، توصٌة بسٌطة -  41

 شارع مصطفً المصري _ناحٌه الصفا والمروه خلؾ مستودع البوتوجاز _فٌصل _الجٌزة  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22102121وفً تارٌخ  10335ابوطالب عثمان ابوالؽٌط   وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 شارع مصطفً المصري _ناحٌه الصفا والمروه خلؾ مستودع البوتوجاز _فٌصل _الجٌزة  13العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  242626من ،  سبك لٌدها برلم    مٌنا فاٌز ثابت حنا وشرٌكتة ، شركة تضا -  43

 الوراق -شارع عبد العزٌز عامر متفرع من طرٌك جزٌره دمحم 32وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /



 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

ان تم تعدٌل العنو 22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  44

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025بسكوا مركز ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222العنوان ، الؽاء الفرع ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33عه رلم لط 1بالمبنى االدارى رلم  G1 222الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 -كرٌزى واتر التجارى بمنطمه محور  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  41

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025من ،  سبك لٌدها برلم    بسكوا مركز ، شركة تضا -  40

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

أشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 2محل -12زا الحى بمول المعز بال Bبالمبنى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  52

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025بسكوا مركز ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025برلم     ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -  54

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121رٌخ وفً تا 152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

العنوان  تم تعدٌل 22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  56

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025بسكوا مركز ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 2محل -12عز بالزا الحى بمول الم Bبالمبنى  2، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025ها برلم    نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  50

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 



 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

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  62

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان  , وصؾ

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025بسكوا مركز ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 -تر التجارى بمنطمه محور كرٌزى وا 33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  64

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025ك لٌدها برلم    بسكوا مركز ، شركة تضامن ،  سب -  65

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 2محل -12 بمول المعز بالزا الحى Bبالمبنى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  61

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  152025ا مركز ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    بسكو -  60

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025    ال توجد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  22

 الشٌخ زاٌد -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 -بمنطمه محور كرٌزى واتر التجارى  33لطعه رلم  1بالمبنى االدارى رلم  G1 222وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

 الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عاطؾ وخالد نجا  -  22

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ت 22102121وفً تارٌخ  152025بسكوا مركز ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102121وفً تارٌخ  152025ال توجد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 2محل -12ل المعز بالزا الحى بمو Bبالمبنى  2افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  152025نجا جروب خالد نجا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 2محل -12بمول المعز بالزا الحى  Bبالمبنى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  246215صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم سٌد دمحم وشركاه ، تو -  26

 ٌولٌو الزمالن لصر النٌل 26أ ش  152الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع لصر النٌل 

ٌخ وفً تار 241125ورثه عبدالعال عبدالرحمن علً )هند سالمه ٌوسؾ السٌد( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضاؾ فرع بالعنوان ش الرٌان طرٌك البراجٌل اوسٌم  22102111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  102502طارق ماجد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ونشاط تورٌدات عمومٌه 62222ه براس مال شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌ 22الـتأشٌر:   ، 

وفً  102502دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  20

 62222ل شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌه براس ما 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110تارٌخ 

 ونشاط تورٌدات عمومٌه

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  12

ه شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌ 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110وفً تارٌخ  102502برلم    

 ونشاط تورٌدات عمومٌه 62222براس مال 

( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  11

الدول العربٌه  شارع سلٌمان اباظه جامعة 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110وفً تارٌخ  102502برلم    

 ونشاط تورٌدات عمومٌه 62222براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102110وفً تارٌخ  102502طارق ماجد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ونشاط تورٌدات عمومٌه 62222شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌه براس مال  22الـتأشٌر:   ، 

 102502 احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم -  13

 62222شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌه براس مال  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110وفً تارٌخ 

 ونشاط تورٌدات عمومٌه

احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  شركة دمحم -  14

شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول العربٌه  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110وفً تارٌخ  102502برلم    

 ونشاط تورٌدات عمومٌه 62222براس مال 

( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  15

شارع سلٌمان اباظه جامعة الدول  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22102110وفً تارٌخ  102502لٌدها برلم    

 ت عمومٌهونشاط تورٌدا 62222العربٌه براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102122وفً تارٌخ  243022ناٌل دمحم نجاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 _ابراج سٌتً ستار_المحورالمركزي _اكتوبر  5الـتأشٌر:   ، برج 

تم  22102122وفً تارٌخ  210262م    سول للتوزٌع خالد نصر الدٌن حامد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  12

 بالشٌخ زاٌد totalتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع بالعنوان محطة البنزٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  210262دمحم عبد العزٌز وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 بالشٌخ زاٌد totalبالعنوان محطة البنزٌن  وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء  فرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  22253ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

اه السوٌس الـتأشٌر:   ، المحل التجارى الكائن بشارع لناه السوٌس الرئٌسً _برج االمشاطى _المنصوره والمحل الكائن بشارع لن

 الرئٌسً _برج االمشاطى _المنصوره)محل بشارع جانبً(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  22253ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  02

عبور بالمرحله الثانٌه بطرٌك ( سابما _مشروع حدائك ال2/2)11بالعماره  12/11الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المحلٌن رلم 

 صالح سالم _لسم مصر الجدٌده _الماهره 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  22253ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  01

_شارع صالح سالم _مصر الجدٌده  عمارات العبور _المرحله الثانٌه 12/0الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحلٌن رلم 

 _الماهره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  235520حازم اللٌثً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  02

 متفرع من شارع النصر المعادي الجدٌد 222ش  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  235520، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    حازم اللٌثً وشرٌكه  -  03

 متفرع من شارع النصر المعادي الجدٌد 222ش  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22102121وفً تارٌخ  235520حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  04

 متفرع من شارع النصر المعادي الجدٌد 222ش  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102121وفً تارٌخ  235520حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  05

 تفرع من شارع النصر المعادي الجدٌدم 222ش  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ رلم 

تم تعدٌل  22102122وفً تارٌخ  155342اصبح / علً محمود علً وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  06

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم  22102122وفً تارٌخ  155342تضامن ،  سبك لٌدها برلم    على محمود على وشرٌكه جمال سعد محمود ، شركة  -  02

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  155342على محمود على وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  01

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35اصبح/ وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22102122وفً تارٌخ  155342اصبح / علً محمود علً وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  00

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم  22102122وفً تارٌخ  155342على محمود على وشرٌكه جمال سعد محمود ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122تارٌخ  وفً 155342على محمود على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 امبابه -مدٌنه التحرٌر - 15شارع  35وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان  22102124وفً تارٌخ  232343اٌمن جمال على امٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 مٌدان الخازنداره االزبكٌه 11بالعمار  15، 14, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكائن 

تم تعدٌل  22102124وفً تارٌخ  232343اصبح / خالد دمحم علً ابوزٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 مٌدان الخازنداره االزبكٌه 11بالعمار  15، 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  22102125وفً تارٌخ  244130ٌوسؾ شعبان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 شارع المصرى _ارض البٌبسً _الطالبٌه13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 22102125وفً تارٌخ  244130ٌوسؾ شعبان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

 شارع المصرى _ارض البٌبسً _الطالبٌه13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 22102126وفً تارٌخ  232102الدولٌة للتخلٌص الجمركى  عادل دمحم وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 رضى _المهندسٌن شارع اسماعٌل الحبرون_مدٌنه الصحفٌٌن _الدور اال 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102126وفً تارٌخ  232102اصبح / عادل دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 شارع اسماعٌل الحبرون_مدٌنه الصحفٌٌن _الدور االرضى _المهندسٌن  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22102126وفً تارٌخ  234016ٌدها برلم    دمحم سلطان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  121

 ش الجامع المتفرع من شارع مستشفً الصدر العمرانٌه الؽربٌه كممر ادارى 3الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22102126وفً تارٌخ  234016دمحم سلطان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  120

 ش ابو بكر الصدٌك المتفرع من ش ناهٌا بوالق الدكرور 13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  242024أشرؾ دمحم فرحات سعودي و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 م كرداسه العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش الرشاح عبدهللا كرداسه

تم تعدٌل  22102126وفً تارٌخ  161324اسامه احمد بخاطره خلٌفه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

شارع جامعه الدول العربٌه _الدلً _الدور الثانً فوق االرضى  61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اؼالق فرع الشركه الكائن فى 

  0_شمه 

تم تعدٌل  22102122وفً تارٌخ  02204ٌزه للمشروعات ونظم االمن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركه الج -  112

 الفٌوم -كوم اوشٌم مركز طامٌه   2محل رلم 0العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122ٌخ وفً تار 242641دمحم طارق وعصام بدوى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 شارع السودان _العجوزة  263وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم  22102122وفً تارٌخ  242606ماهر عطٌة سٌد احمد ابو حسٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 لمرٌوطٌه_الهرم عمارات الفراعنه _شارع دمحم رشدي _ا 0تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102122وفً تارٌخ  110300رافت  على خلٌل  وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 الدلى- 1شمه  2الدور -ش التحرٌر 133وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

وفً تارٌخ  164211،  سبك لٌدها برلم    المجموعه العربٌة  الداره المنشات دمحم خالد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  -  116

شارع انس بن مالن  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ااصبح / الدور االول _المدخل االدارى بالعمار رلم  22102121

 _ناصٌه عمر بن عبد العزٌز _المهندسٌن_العجوزة

وفً تارٌخ  164211، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     المجموعه العربٌه الدارة المنشات مروه سٌد لمر وشرٌكتها -  112

شارع انس بن مالن  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ااصبح / الدور االول _المدخل االدارى بالعمار رلم  22102121

 _ناصٌه عمر بن عبد العزٌز _المهندسٌن_العجوزة

وفً تارٌخ  164211خالد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المجموعه العربٌة  الداره المنشات دمحم  -  111

 العجوزة-شارع انس ابن مالن  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى  22102121

وفً تارٌخ  164211   المجموعه العربٌه الدارة المنشات مروه سٌد لمر وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  110

 العجوزة-شارع انس ابن مالن  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى  22102121

تم تعدٌل  22102121وفً تارٌخ  64204الشركة المتحده لتجارة السٌارات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 اكتوبر_المحور المركزي  6بالدور االرضً _مركز المدٌنه التجاري _ 3/4ض العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، معر

تم  22102120وفً تارٌخ  244156احمد عبد السالم علً عبد السالم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 الهرم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ عبدالنعٌم بحوار سفارة النٌجر

تم  22102120وفً تارٌخ  244156احمد عبدلسالم على عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 الهرم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ عبدالنعٌم بحوار سفارة النٌجر

تم تعدٌل  22102120وفً تارٌخ  00252شركة النٌل الحدٌثه  لاللطان ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 المهندسٌن-ش جامعه الدول العربٌه 61العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 22102121خ وفً تارٌ 232216سامح عمرو وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  236551حسن سٌد عبدالعظٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124

وفً تارٌخ  236551حسن سٌد عبدالعظٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102124

ً تارٌخ وف 231115طارق سعد وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح تجارة وتصنٌع المحاصٌل الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102124

وفً تارٌخ  121034صافى وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد لٌصبح تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102124

وفً  121034الؽاء االستٌراد لٌصبح تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    صافٌناز وشركاها ، شركة تضامن  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102124تارٌخ 

 231461اصبح /احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ 

احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه عالء دمحم دمحم ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  231461

ٌن واحمد ابراهٌم وعالء دمحم ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك شركة مصطفى مصطفى حس -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  231461لٌدها برلم   

 231461لٌدها برلم   اصبح /احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125وفً تارٌخ 

احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه عالء دمحم دمحم ، شركة تضامن  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 22102125وفً تارٌخ  231461

شركة مصطفى مصطفى حسٌن واحمد ابراهٌم وعالء دمحم ، شركة تضامن  اصبح / تجاره وتوزٌع نظارات شمسٌه ،  سبك  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125وفً تارٌخ  231461لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  212021،  سبك لٌدها برلم    حسن دمحم عبده وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستشارات -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125

طارق مصطفى و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه/ اداره وتصمٌم وتشؽٌل موالع الكترونٌه ومولع ) فرح نٌوز( االلكترونً  -  14

التسوٌك االلكترونً والتجاره االلكتورنٌه عبر االنترنت ،  سبك  -ٌه الامه وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشر -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  222141لٌدها برلم   

امٌره عبد المعبود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه/ اداره وتصمٌم وتشؽٌل موالع الكترونٌه ومولع ) فرح نٌوز(  -  15

التسوٌك االلكترونً والتجاره االلكتورنٌه عبر االنترنت  -الامه وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه  -اللكترونً ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  222141،  سبك لٌدها برلم   



 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

توصٌة بسٌطة  اضافه/ اداره وتصمٌم وتشؽٌل موالع الكترونٌه ومولع ) فرح  اصبح / امٌره عبدالمعبود مصطفً وشرٌكها ، -  16

التسوٌك االلكترونً والتجاره االلكتورنٌه عبر  -الامه وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه  -نٌوز( االلكترونً 

 اط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش22102125وفً تارٌخ  222141االنترنت ،  سبك لٌدها برلم   

شهاب محسن رشاد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح تورٌد وصالت معدنٌه ومعدات بناء وتوكٌالت تجارٌه ،  سبك لٌدها  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102126وفً تارٌخ  245044برلم   

تم 22102126وفً تارٌخ  102502االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    طارق ماجد وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء/ -  11

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  الؽاء/ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك  -  10

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102126خ وفً تارٌ 102502لٌدها برلم   

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، شركة تضامن  الؽاء/ االستٌراد  -  22

 ٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش22102126وفً تارٌخ  102502والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

( ، شركة تضامن  الؽاء/  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102126وفً تارٌخ  102502االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

تم 22102126وفً تارٌخ  102502شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   طارق ماجد و -  22

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 دمحم احمد فؤاد البدٌوى وشرٌكه للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102126وفً تارٌخ  102502لٌدها برلم   

شركة دمحم احمد فؤاد البدٌوى للدعاٌة واالعالن واالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/ االستٌراد  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102126وفً تارٌخ  102502والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/  Below the lineدمحم احمد فؤاد البدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن  -  25

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش22102126وفً تارٌخ  102502االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح / هاله منصور وشركاهاا ، توصٌة بسٌطة  اصبح / المٌام باعمال التورٌدات العمومٌه ) مواد ؼذائٌه ومواد بناء واالت  -  26

ومعدات واثاث مكتبً واجهزه كهربائٌه والتصدٌر والمماوالت العمومٌه واستصالح ااالراضً والصٌانه العامه واالند سكٌب 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  233426لعامه والنمل الجماعً فً الداخل ،  سبك لٌدها برلم   والنظافه ا

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

هاله منصور وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصبح / المٌام باعمال التورٌدات العمومٌه ) مواد ؼذائٌه ومواد بناء واالت ومعدات  -  22

كهربائٌه والتصدٌر والمماوالت العمومٌه واستصالح ااالراضً والصٌانه العامه واالند سكٌب والنظافه العامه  واثاث مكتبً واجهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 22102122وفً تارٌخ  233426والنمل الجماعً فً الداخل ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

بسٌطة  اصبح / المٌام باعمال التورٌدات العمومٌه ) مواد ؼذائٌه ومواد بناء واالت اصبح / هاله منصور وشركائها ، توصٌة  -  21

ومعدات واثاث مكتبً واجهزه كهربائٌه والتصدٌر والمماوالت العمومٌه واستصالح ااالراضً والصٌانه العامه واالند سكٌب 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102122وفً تارٌخ  233426والنظافه العامه والنمل الجماعً فً الداخل ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد حازم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / االتجار فى الكٌماوٌات والسلع والمنتجات فى مجال الصناعه والزراعه  -  20

مماوالت لالعمال الكهربائٌه والسٌارات واالؼراض المنزلٌه وادوات التجمٌل واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وال

وفً  06211والكهرومٌكانٌكٌه وتصمٌم وتورٌد وتركٌب االنظمه االمنٌه ومركز صٌانتها عدا االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102122تارٌخ 



 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

الكٌماوٌات والسلع والمنتجات فى مجال الصناعه والزراعه احمد حازم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / االتجار فى  -  32

والسٌارات واالؼراض المنزلٌه وادوات التجمٌل واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت لالعمال الكهربائٌه 

وفً  06211سبك لٌدها برلم   والكهرومٌكانٌكٌه وتصمٌم وتورٌد وتركٌب االنظمه االمنٌه ومركز صٌانتها عدا االمن والحراسه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102122تارٌخ 

احمد حازم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / االتجار فى الكٌماوٌات والسلع والمنتجات فى مجال الصناعه والزراعه  -  31

والسٌارات واالؼراض المنزلٌه وادوات التجمٌل واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت لالعمال الكهربائٌه 

وفً  06211ٌب االنظمه االمنٌه ومركز صٌانتها عدا االمن والحراسه ،  سبك لٌدها برلم   والكهرومٌكانٌكٌه وتصمٌم وتورٌد وترك

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102122تارٌخ 

سامر جالل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح / اصبح تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت  االجهزة  -  32

واالكتروبٌة ولطع ؼٌارها والهواتؾ المحموله واكسسوراتها ولطع ؼٌارها واجهزة الحاسب االلى وملحماتها ولطع  الكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  231232ؼٌارها واعمال الصٌانه والشبكات والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة ، شركة تضامن  اصبح / اصبح تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت  االجهزة سامر جال -  33

الكهربائٌة واالكتروبٌة ولطع ؼٌارها والهواتؾ المحموله واكسسوراتها ولطع ؼٌارها واجهزة الحاسب االلى وملحماتها ولطع 

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  231232سبك لٌدها برلم     ؼٌارها واعمال الصٌانه والشبكات والتوكٌالت التجارٌة ،

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

سامر جالل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة ، شركة تضامن  اصبح / اصبح تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت  االجهزة  -  34

ا ولطع ؼٌارها واجهزة الحاسب االلى وملحماتها ولطع الكهربائٌة واالكتروبٌة ولطع ؼٌارها والهواتؾ المحموله واكسسوراته

تم تعدٌل النشاط , 22102122وفً تارٌخ  231232ؼٌارها واعمال الصٌانه والشبكات والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها نجا جروب ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصن -عاطؾ وخالد نجا  -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  152025برلم   

 152025بسكوا مركز ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 شاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل الن22102121وفً تارٌخ 

وفً  152025ال توجد ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121تارٌخ 

عداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم   نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم وا -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  152025

نجا جروب ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها  -عاطؾ وخالد نجا  -  30

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121رٌخ وفً تا 152025برلم   

 152025بسكوا مركز ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ 

وفً  152025ؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم   ال توجد ، شركة تضامن  اضا -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121تارٌخ 

نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  152025

نجا جروب ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها  -عاطؾ وخالد نجا  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  152025برلم   



 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

 152025سكوا مركز ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم   ب -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ 

وفً  152025رلم   ال توجد ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها ب -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121تارٌخ 

نجا جروب خالد نجا وشركاه ، شركة تضامن  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  46

 نتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضام22102121وفً تارٌخ  152025

نجا جروب ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها  -عاطؾ وخالد نجا  -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  152025برلم   

 152025مدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم   بسكوا مركز ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وت -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ 

وفً  152025ال توجد ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها برلم    -  40

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ22102121تارٌخ 

نجا جروب خالد نجا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/ مطعم واعداد وتصنٌع الوجبات وتمدٌمها وتورٌدها ،  سبك لٌدها  -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  152025برلم   

ح النشاط / تورٌد ادوات كهربائٌه وحداٌد وبوٌات وتصدٌر ،  سبك زٌنب سٌد  عبدالحافظ وشركاها ، توصٌة بسٌطة  اصب -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  10335لٌدها برلم   

 ابوطالب عثمان ابوالؽٌط   وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط / تورٌد ادوات كهربائٌه وحداٌد وبوٌات وتصدٌر ،  سبك -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  10335لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  103320دٌنا على دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102115

ال انترناشٌونال دٌنا على دمحم عبد الؽنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها فرٌست مٌدٌك -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102115وفً تارٌخ  103320برلم   

وفً  103320ه ،  سبك لٌدها برلم   اصبحت د . على دمحم عبد الؽنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه المماوالت العمومٌ -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102115تارٌخ 

اصبح فرست مٌدٌكال انترناشنونال على دمحم عبد الؽنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها  -  56

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط ,22102115وفً تارٌخ  103320برلم   

الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة  انشاء مستودع جمركى عام_ المٌام بكافة  -  52

ار فى عملٌات االستٌراد والتصدٌر والحصول على الوكاالت التجارٌة من الشركات العالمٌة والمحلٌة وتسوٌك والتوزٌع واالتج

منتجات تلن الشركات بالنمد والتمسٌط والمٌام بدراسات الجدوى وااللتصادٌة للمشروعات والشركات وشراء وبٌع السٌارات 

والجرارات الزراعٌة واالوناش واالالت المٌكانٌكة والموتورات بمختلؾ انواعها واشكالها واالتجار فى لطع ؼٌارها ولوازمها وكافة 

وفً تارٌخ  16014محلٌة كانت او مستوردة  والمٌام بكافة عملٌات الصٌانة ،  سبك لٌدها برلم   الصناعات المؽذٌة لها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110

 م2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  51

م ، شركة مساهمة  انشاء مستودع جمركى عام_ المٌام بكافة عملٌات االستٌراد والتصدٌر والحصول على الوكاالت التجارٌة من 2

الشركات العالمٌة والمحلٌة وتسوٌك والتوزٌع واالتجار فى منتجات تلن الشركات بالنمد والتمسٌط والمٌام بدراسات الجدوى 

ت وشراء وبٌع السٌارات والجرارات الزراعٌة واالوناش واالالت المٌكانٌكة والموتورات بمختلؾ وااللتصادٌة للمشروعات والشركا

انواعها واشكالها واالتجار فى لطع ؼٌارها ولوازمها وكافة الصناعات المؽذٌة لها محلٌة كانت او مستوردة  والمٌام بكافة عملٌات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110وفً تارٌخ  16014الصٌانة ،  سبك لٌدها برلم   



 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

الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة  الالزمة للمعدات الهندسٌة والسٌارات  -  50

ه هذا وٌكون للشركه اضافه اٌه واالجهزة الكهربائٌة والهندسٌة واالوناش والروافع من خالل الورش ومحطات الخدمة التابعة للشرك

اؼراض صناعٌه الً اؼراضها بعد الحصول علً موافمه الجهات المعنٌه بذلن_ التصنٌع و التجمٌع والتسوٌك والصٌانه وخدمه ما 

بعد البٌع لجمٌع وسائل النمل الخفٌؾ والموتوسٌكالت والدراجات البخارٌه بجمٌع انواعها والفٌسبا بعجلتان وبثالثه عجالت 

وفً تارٌخ  16014السٌارتت الصؽٌره ولطع ؼٌارها _ تصنٌع و تجمٌع انواع الممطورات و المالبات ،  سبك لٌدها برلم   و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110

م 2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  62

م ، شركة مساهمة  الالزمة للمعدات الهندسٌة والسٌارات واالجهزة الكهربائٌة والهندسٌة واالوناش والروافع من خالل الورش 2

شركه هذا وٌكون للشركه اضافه اٌه اؼراض صناعٌه الً اؼراضها بعد الحصول علً موافمه الجهات ومحطات الخدمة التابعة لل

المعنٌه بذلن_ التصنٌع و التجمٌع والتسوٌك والصٌانه وخدمه ما بعد البٌع لجمٌع وسائل النمل الخفٌؾ والموتوسٌكالت والدراجات 

ت والسٌارتت الصؽٌره ولطع ؼٌارها _ تصنٌع و تجمٌع انواع الممطورات و البخارٌه بجمٌع انواعها والفٌسبا بعجلتان وبثالثه عجال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110وفً تارٌخ  16014المالبات ،  سبك لٌدها برلم   

سٌارات النمل و المٌنً باص و الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة  الخاصه ب -  61

المٌكروباص و سٌارات الركوب والشاحنات واللوارى بكافه انواعها و االتوبٌسات ووحدات تولٌد الكهرباء_ تسوٌك وتوزٌع 

انشاء واالتجار فى كافه انواع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة ومواد البناء والمعمار المحلٌة والمستوردة _خدمات التعلٌم والتدرٌب  و

محطات تحلٌه ومعالجه المٌاه والصرؾ الصحى _تنفٌذ شبكات المٌاه والصرؾ الصحى والولود والؽاز وللشركه فى سبٌل تحمٌك 

وفً تارٌخ  16014ؼرضها انشاء محطات الخدمه والصٌانه الخاصه باالنشطه المبٌنه عالٌه واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ22102110

م 2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  62

م ، شركة مساهمة  الخاصه بسٌارات النمل و المٌنً باص و المٌكروباص و سٌارات الركوب والشاحنات واللوارى بكافه انواعها 2

االتوبٌسات ووحدات تولٌد الكهرباء_ تسوٌك وتوزٌع واالتجار فى كافه انواع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة ومواد البناء والمعمار و 

المحلٌة والمستوردة _خدمات التعلٌم والتدرٌب  وانشاء محطات تحلٌه ومعالجه المٌاه والصرؾ الصحى _تنفٌذ شبكات المٌاه 

ؽاز وللشركه فى سبٌل تحمٌك ؼرضها انشاء محطات الخدمه والصٌانه الخاصه باالنشطه المبٌنه عالٌه والصرؾ الصحى والولود وال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110وفً تارٌخ  16014واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

" ، شركة مساهمة  والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فى  الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو -  63

حدود ؼرض الشركه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال 

ئات السالفه او تشترٌها شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه _انشاء وتطوٌر وتنمٌه وادارة وصٌانه وتسوٌك وبٌع وتأجٌر منطمه 

وفً تارٌخ  16014خدمات صناعٌه مع مراعاه الشركه الحصول على كافه الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110

م 2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  64

لحه او تشترن باي م ، شركة مساهمة  والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فى حدود ؼرض الشركه وٌجوز للشركه ان تكون لها مص2

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه _انشاء 

وتنمٌه وادارة وصٌانه وتسوٌك وبٌع وتأجٌر منطمه خدمات صناعٌه مع مراعاه الشركه الحصول على كافه الحصول على  وتطوٌر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110وفً تارٌخ  16014التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

ت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة  فى هذا الشان وفما للموانٌن واللوائح الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌال -  65

والمرارات المعمول بها فى هذا الشأن وبالنسبه لألنشطه الصناعٌه والنشاط المضاؾ تلتزم الشركه بالحصول على مواد فٌه هٌئه 

،   2222/352مراعاه لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  الفنٌه الصناعٌه وااللتزام بكافه الضوابط واالشتراطات فى هذا الشان مع

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102110وفً تارٌخ  16014سبك لٌدها برلم   

م 2م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 2دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  66

كة مساهمة  فى هذا الشان وفما للموانٌن واللوائح والمرارات المعمول بها فى هذا الشأن وبالنسبه لألنشطه الصناعٌه والنشاط م ، شر2

المضاؾ تلتزم الشركه بالحصول على مواد فٌه هٌئه الفنٌه الصناعٌه وااللتزام بكافه الضوابط واالشتراطات فى هذا الشان مع 



 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 النشاط , 22102110وفً تارٌخ  16014،  سبك لٌدها برلم    2222/352راء رلم مراعاه لرار رئٌس مجلس الوز

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

ناٌل دمحم نجاح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تورٌدات عمومٌه فً مجال السٌارات _تجارة السٌارات وملحماتها ولطع  -  62

وفً  243022اكز الخدمه _توكٌالت تجارٌه _المماوالت العامه ،  سبك لٌدها برلم   ؼٌارها _مستلزمات كهرباء واناره _ادارة مر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102122تارٌخ 

عصام احمد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ/ االستٌراد والتصدٌر واصبح / تجارة وتورٌد االدوات المنزلٌه ،   -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  232213برلم    سبك لٌدها

نزار طاهر امٌن طاهر ورٌكه ، شركة تضامن  اصبح/ تورٌدات اعمال الدٌكور والتسوٌك العماري للنفس او للؽٌر )فٌما عدا  -  60

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121تارٌخ وفً  243131اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت( ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

محمود سعد وشرٌكة ، شركة تضامن  ٌدون فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص  -  22

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تض22102121وفً تارٌخ  231415الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

شركه محمود سعد وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌدون فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  231415التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

ون فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً شركه محمود سعد وشركاه ، شركة تضامن  ٌد -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  231415التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

ه والبترولٌه ولطع الؽٌار حازم اللٌثً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تخزٌن وبٌع االالت والمعدات والمهمات والمواد الكٌماوٌ -  23

الالزمه لها وتاجٌر واستئجار وامتالن وتشؽٌل وصٌانه السفن والحفارات والكراكات وتمدٌم الخدمات واالستشارات الفنٌه وصٌانه 

ى المعدات واالالت وتدرٌب العماله الفنٌة التخصصه وذلن لشركات البرتول العامله تحت مظله الهٌئه المصرٌه العامه للبترول ف

برا وبحرا -اٌجاس-مجال )االستكشا والتنمٌب واالسخراج( وشركات الؽاز العامله تحت اشراؾ الشركة المابضه للؽازات الطبٌعٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235520وشركات الكهرباء وشركات المٌاه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

رٌكه ، توصٌة بسٌطة  تخزٌن وبٌع االالت والمعدات والمهمات والمواد الكٌماوٌه والبترولٌه ولطع الؽٌار حازم اللٌثً وش -  24

الالزمه لها وتاجٌر واستئجار وامتالن وتشؽٌل وصٌانه السفن والحفارات والكراكات وتمدٌم الخدمات واالستشارات الفنٌه وصٌانه 

صصه وذلن لشركات البرتول العامله تحت مظله الهٌئه المصرٌه العامه للبترول فى المعدات واالالت وتدرٌب العماله الفنٌة التخ

برا وبحرا -اٌجاس-مجال )االستكشا والتنمٌب واالسخراج( وشركات الؽاز العامله تحت اشراؾ الشركة المابضه للؽازات الطبٌعٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235520وشركات الكهرباء وشركات المٌاه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن  تخزٌن وبٌع االالت والمعدات والمهمات والمواد الكٌماوٌه والبترولٌه ولطع الؽٌار  -  25

ات واالستشارات الفنٌه وصٌانه الالزمه لها وتاجٌر واستئجار وامتالن وتشؽٌل وصٌانه السفن والحفارات والكراكات وتمدٌم الخدم

المعدات واالالت وتدرٌب العماله الفنٌة التخصصه وذلن لشركات البرتول العامله تحت مظله الهٌئه المصرٌه العامه للبترول فى 

حرا برا وب-اٌجاس-مجال )االستكشا والتنمٌب واالسخراج( وشركات الؽاز العامله تحت اشراؾ الشركة المابضه للؽازات الطبٌعٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235520وشركات الكهرباء وشركات المٌاه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن  تخزٌن وبٌع االالت والمعدات والمهمات والمواد الكٌماوٌه والبترولٌه ولطع الؽٌار  -  26

واستئجار وامتالن وتشؽٌل وصٌانه السفن والحفارات والكراكات وتمدٌم الخدمات واالستشارات الفنٌه وصٌانه  الالزمه لها وتاجٌر

المعدات واالالت وتدرٌب العماله الفنٌة التخصصه وذلن لشركات البرتول العامله تحت مظله الهٌئه المصرٌه العامه للبترول فى 

برا وبحرا -اٌجاس-الؽاز العامله تحت اشراؾ الشركة المابضه للؽازات الطبٌعٌه  مجال )االستكشا والتنمٌب واالسخراج( وشركات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235520وشركات الكهرباء وشركات المٌاه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 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

وكٌماوٌات وشركات االسمده ونشاط المماوالت حازم اللٌثً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  والصرؾ الصحً وشركات التر -  22

 10العمومٌه والمتخصصه وكذلن نشاط المماوالت للجهات لملزمه بالخصم واالضافه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

صٌة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تو22102121وفً تارٌخ  235520،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره 

 بسٌطة

حازم اللٌثً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  والصرؾ الصحً وشركات التروكٌماوٌات وشركات االسمده ونشاط المماوالت  -  21

 10العمومٌه والمتخصصه وكذلن نشاط المماوالت للجهات لملزمه بالخصم واالضافه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 22102121وفً تارٌخ  235520ك لٌدها برلم   ،  سب 6من المجموعه  36والفمره 

 بسٌطة

حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن  والصرؾ الصحً وشركات التروكٌماوٌات وشركات االسمده ونشاط المماوالت  -  20

 10ه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه العمومٌه والمتخصصه وكذلن نشاط المماوالت للجهات لملزمه بالخصم واالضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 22102121وفً تارٌخ  235520،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره 

 تضامن

الت حازم اللٌثً وشرٌكه ، شركة تضامن  والصرؾ الصحً وشركات التروكٌماوٌات وشركات االسمده ونشاط المماو -  12

 10العمومٌه والمتخصصه وكذلن نشاط المماوالت للجهات لملزمه بالخصم واالضافه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 22102121وفً تارٌخ  235520،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره 

 تضامن

ع )دمحم دمحم عباس عبد العزٌز وشرٌكة( ، شركة تضامن  الؽاء تجارة وتوزٌع اجهزة الهاتؾ المحمول الرواد للتجارة والتوزٌ -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  242212ومستلزماتها والتسوٌك العمارى لحساب الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

كه ، شركة تضامن  الؽاء تجارة وتوزٌع اجهزة الهاتؾ المحمول ومستلزماتها والتسوٌك دمحم دمحم عباس عبد العزٌز وشرٌ -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125وفً تارٌخ  242212العمارى لحساب الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم    نٌفٌن رمزى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح الحاق وتوظٌؾ العماله داخل -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  104212

ماجد عزٌز وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح الحاق وتوظٌؾ العماله داخل جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ال22102125وفً تارٌخ  104212

دمحم احمد جمعه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح دٌكور ومماوالت وتصنٌع اثاث وتجارة اخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102125وفً تارٌخ  246262

المالٌة ، شركة مساهمة  اصبح / تروٌج وتؽطٌه  االكتتاب فى االوراق المالٌة شركة الماهرة الوطنٌة لالستثمار واالوراق  -  16

واالشتران فى تأسٌس  الشركات التى تصدر اوراق مالٌة وفى زٌادة رؤوس اموالها وتكوٌن  وادارة محافظ االوراق المالٌة مع 

نت االوراق المالٌة المشتراه لحسابه احدي  الشركات مراعاة ان تموم الشركة عند ادارة محفظة احد عمالئها  باحطاره وذلن اذا تضم

التى تموم الشركة بتروٌج وتؽطٌة اورالها او تاسٌسها راس المال المخاطر  تكوٌن واداره صنادٌك االستثمار وبمراعاه حكم الماده 

تم تعدٌل النشاط , 22102125وفً تارٌخ  120420،  سبك لٌدها برلم    1002لسنه  05من الالئحه التنفٌذٌه للمانون رلم  122

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

شركة الماهرة الوطنٌة لالستثمار واالوراق المالٌة ، شركة مساهمة  بجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن با اوجه  -  12

ؼرضها فً مصر او فً الخارج من الوجوه مع شركات االموال التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك 

ه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها 6كما ٌجوز لها ان تندمج فً الشركاتا السالؾ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة22102125وفً تارٌخ  120420برلم   

وفً تارٌخ  162146تضامن  اضافه تجاره الدلٌك السٌاحً ،  سبك لٌدها برلم   احمد سعٌد وشرٌكه ، شركة  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125



 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

وفً تارٌخ  162146اصبح رمزى عبد البدٌع وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه تجاره الدلٌك السٌاحً ،  سبك لٌدها برلم    -  10

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125

وفً تارٌخ  162146  رمزي عبد البدٌع رٌاض وشركاه ، شركة تضامن  اضافه تجاره الدلٌك السٌاحً ،  سبك لٌدها برلم  -  02

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102125

اسامه احمد بخاطره خلٌفه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح الؽرض/ التجارة والتورٌدات  -  01

اث المكتبً واالجهزه الطبٌه والعلمٌه والمعملٌه والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت وتورٌد الصناعات الخشبٌه والمواد الؽذائٌه واالث

تم تعدٌل النشاط , 22102126وفً تارٌخ  161324وصٌانتها وتجهٌز المعامل والعٌادات دون الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

واستصالح اراضً زراعٌه ،  سبك لٌدها  احمد السٌد مرشدى وشرٌكه هٌثم فاٌز حسن ، شركة تضامن  اصبح مطعم اسمان -  02

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102126وفً تارٌخ  235526برلم   

هٌثم فاٌز حسن صادق وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح مطعم اسمان واستصالح اراضً زراعٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  03

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط 22102126وفً تارٌخ  235526

وفً تارٌخ  233412هانى عبد العزٌز عبد المجٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / توكٌالت تجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  04

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102126

زٌع عباٌات ومالبس جاهزه بالجمله ،  سبك لٌدها أشرؾ دمحم فرحات سعودي و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / بٌع وتو -  05

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102126وفً تارٌخ  242024برلم   

الدولٌة للتخلٌص الجمركى  عادل دمحم وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح التخلٌص الجمركً  -  06

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102126وفً تارٌخ  232102ه والتفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   والشحن والتوكٌالت التجارٌ

 توصٌة بسٌطة

اصبح / عادل دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح التخلٌص الجمركً والشحن والتوكٌالت  -  02

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102126فً تارٌخ و 232102التجارٌه والتفرٌػ ،  سبك لٌدها برلم   

سلوى منصور محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االستشارات االدارٌه والتسوٌمٌه وٌحك للشركاء اضافه اي انشطه  -  01

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ22102122وفً تارٌخ  214556اخري مستمبال ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  223412عمرو ابراهٌم عبد الرؤوؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ توكٌالت تجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  00

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102122

وفً  242606فمط ،  سبك لٌدها برلم    ماهر عطٌة سٌد احمد ابو حسٌن وشركاه ، شركة تضامن  اصبح االنتاج الداجنً -  122

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102122تارٌخ 

رافت رمزي و شرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/المماوالت والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك  -  121

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ال22102122وفً تارٌخ  102260لٌدها برلم   

من  23و الفمرة  10دمحم عاشور كامل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا المجموعة  -  122

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235012و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6المجموعة 

 ٌطةتوصٌة بس

من  23و الفمرة  10هشام احمد دمحم حنفى و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا المجموعة  -  123

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22102121وفً تارٌخ  235012و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6المجموعة 

 توصٌة بسٌطة

من المجموعة  23و الفمرة  10مل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا المجموعة دمحم عاشور كا -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  235012و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    6



 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

ٌة بسٌطة  ٌدون فً خانه النشاط فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود وشركاه ، توص -  125

،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  10واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه وماعدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  113555

ؽرٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فً خانه النشاط فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد دمحم زكرٌا ال -  126

وفً تارٌخ  113555،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  10الحصول علً التراخٌص الالزمه وماعدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121

اصبح / نهله عبدهللا دمحم وشركاها ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فً خانه النشاط فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  -  122

وفً  113555،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  10وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه وماعدا المجموعه 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 22102121تارٌخ 

خالد طاهر السرجانً وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح مماوالت وتورٌدات مواد ومستلزمات  -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  236162مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

ً وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح مماوالت وتورٌدات مواد ومستلزمات خالد طاهر السرجان -  120

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102121وفً تارٌخ  236162مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

ٌر لٌصبح مماوالت وتورٌدات مواد ومستلزمات خالد طاهر السرجانً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصد -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  236162مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

خالد طاهر السرجانً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتصدٌر لٌصبح مماوالت وتورٌدات مواد ومستلزمات  -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102121وفً تارٌخ  236162د البناء ،  سبك لٌدها برلم   موا

 -صابر محمود على وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط المصنفات السمعٌه والسمعٌه بصرٌه على الراص مدمجه  -  112

تم تعدٌل النشاط , 22102121وفً تارٌخ  104222بك لٌدها برلم   واالستٌراد واوراق البردي من نشاط المكتبه السٌاحٌه ،  س

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

اصبح /احمد دمحم عبدالظاهر و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط المصنفات السمعٌه والسمعٌه بصرٌه على الراص  -  113

تم تعدٌل 22102121وفً تارٌخ  104222لٌدها برلم    واالستٌراد واوراق البردي من نشاط المكتبه السٌاحٌه ،  سبك -مدمجه 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  105321اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102120

تم 22102120وفً تارٌخ  105321ابر عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   دمحم ص -  115

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  105321اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102120

تم 22102120وفً تارٌخ  105321دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد سٌد احمد ؼنٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  تورٌد و بٌع الدراجات البخارٌة و لطع ؼٌارها و التصدٌر و التوكٌالت  -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102120وفً تارٌخ  102532التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

د و بٌع الدراجات البخارٌة و لطع ؼٌارها و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ناصر الشٌٌن و شرٌكتة ، شركة تضامن  تورٌ -  110

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22102120وفً تارٌخ  102532،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     



 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 نوع الشركة 22102124وفً تارٌخ  236551ركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   حسٌن سٌد عبد العظٌم وش -  1

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102124وفً تارٌخ  236551حسٌن سٌد عبد العظٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصؾ التأشٌر: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22102124وفً تارٌخ  236551حسن سٌد عبدالعظٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22102125وفً تارٌخ  231461اصبح /احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22102125وفً تارٌخ  231461احمد ابراهٌم بدوى وشرٌكه عالء دمحم دمحم ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 22102125وفً تارٌخ  231461ٌدها برلم   شركة مصطفى مصطفى حسٌن واحمد ابراهٌم وعالء دمحم ، سبك ل -  4

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 22102122وفً تارٌخ  231232سامر جالل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  5

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 22102121وفً تارٌخ  235520، سبك لٌدها برلم    حازم اللٌثً وشرٌكه -  6

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 22102121وفً تارٌخ  235520حازم اللٌثً وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 22102125وفً تارٌخ  244130م   ٌوسؾ شعبان و شركاه ، سبك لٌدها برل -  1

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  242163شركه االسراء للخدمات النظافه وعمال البوفٌه ، سبك لٌدها برلم    -عبدهللا ابراهٌم وشرٌكه  -  0

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن22102125

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  236162خالد طاهر السرجانً وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22102121وفً تارٌخ  236162خالد طاهر السرجانً وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22102120وفً تارٌخ  105321اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22102120وفً تارٌخ  105321دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 صٌة بسٌطةالتأشٌر: تو

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: عمرو حسٌن دمحم  02221توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  1

 عبدالهادى وشرٌكه

الى: عمرو حسٌن دمحم  02221شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  2

 عبدالهادى وشرٌكه

الى: حسن سٌد عبدالعظٌم  236551شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102124،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكه

الى: حسن سٌد عبدالعظٌم  236551توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102124فى تارٌخ :  ،   -  4

 وشرٌكه

الى: ربٌع عبدالحكٌم دمحم  162015توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102124،  فى تارٌخ :   -  5

 عبدالحكٌم وشرٌكه

الى: اصبح /احمد ابراهٌم  231461شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102125فى تارٌخ :  ،   -  6

 بدوى وشرٌكه

الى: اصبح /احمد ابراهٌم  231461توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102125،  فى تارٌخ :   -  2

 بدوى وشرٌكه

الى: حسام جالل حبٌب  145624توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102125فى تارٌخ : ،    -  1

 وشرٌكه

الى: اصبح / امٌره  222141توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102125،  فى تارٌخ :   -  0

 عبدالمعبود مصطفً وشرٌكها

الى: دمحم احمد فؤاد  102502شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102126ى تارٌخ : ،  ف  -  12

 ( Below the lineالبدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن 

الى: دمحم احمد فؤاد  102502برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة   22102126،  فى تارٌخ :   -  11

 ( Below the lineالبدٌوي للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه بٌلوذا الٌن 

الى: اصبح / هاله  233426توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102122،  فى تارٌخ :   -  12

 منصور وشركائها

الى: اصبح /على حسن  163345شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  13

 محمود وشرٌكٌه

الى: اصبح / المجموعه  121112توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102115،  فى تارٌخ :   -  14

 العربٌه لصناعه الورق دمحم عبدالاله وشركاه



 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

الى: اصبح /ولٌد ٌحًٌ  246023توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102111،  فى تارٌخ :   -  15

 وشركاه

الى: وحٌد انور دمحم  110664توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102110،  فى تارٌخ :   -  16

 عبدهللا وشركاه

الى: دمحم عبد العزٌز  210262توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102122،  فى تارٌخ :   -  12

 وشرٌكه

الى: حازم اللٌثً  235520شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكه

الى: حازم اللٌثً  235520توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  10

 وشرٌكه

الى: شركه محمود سعد  231415شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  22

 وشرٌكه

الى: رمزي عبد البدٌع  162146التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم   22102125،  فى تارٌخ :   -  21

 رٌاض وشركاه

الى: دمحم دمحم عباس عبد  242212شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102125،  فى تارٌخ :   -  22

 العزٌز وشرٌكه

الى: معانى مجدى  113222التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم   22102125،  فى تارٌخ :   -  23

 عوٌس وشرٌكتها

الى: هٌثم فاٌز حسن  235526شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102126،  فى تارٌخ :   -  24

 صادق وشرٌكه

الى: هشام احمد دمحم  235012عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بت  22102121،  فى تارٌخ :   -  25

 حنفى و شركاه

الى: دمحم زكرٌا الؽرٌب  113555توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  26

 عبد الموجود وشركاه

الى: خالد طاهر  236162ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأش  22102121،  فى تارٌخ :   -  22

 السرجانً وشركاه

الى: خالد طاهر  236162شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102121،  فى تارٌخ :   -  21

 السرجانً وشركاه

الى: اصبح / دمحم صابر  105321اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  22102120،  فى تارٌخ :   -  20

 عبد العزٌز وشرٌكٌه

الى: اصبح / دمحم صابر  105321شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102120،  فى تارٌخ :   -  32

 عبد العزٌز وشرٌكٌه

الى: احمد عبدلسالم على  244156شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102120،  فى تارٌخ :   -  31

 عبدالسالم وشركاه

الى: ناصر الشٌٌن و  102532شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102120،  فى تارٌخ :   -  32

 شرٌكتة



 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

الى: عهدي لتجارة لطع  65404توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102120،  فى تارٌخ :   -  33

 الؽٌار دمحم حسن على وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 02221برلم       22102121واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج -  1

 02221برلم       22102121حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2

 02221برلم       22102121حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3

 02221برلم       22102121حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  4

 02221برلم       22102121حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  5

 02221برلم       22102121توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   حسٌن دمحم عبدالهادى -  6

برلم       22102121عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2

02221 

برلم       22102121رج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خ -  1

02221 

برلم       22102121عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  0

02221 

برلم       22102121:  عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  12

02221 

برلم       22102121عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  11

02221 

برلم       22102121عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  12

02221 

حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون بضمان  -  13

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، تارٌخ : 

ن البنون بضمان حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض م -  14

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، تارٌخ : 

حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون بضمان  -  15

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون بضمان حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌ -  16

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، 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

حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون بضمان  -  12

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، تارٌخ : 

حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون بضمان  -  11

 02221برلم       22102121اصول الشركة ، تارٌخ : 

التولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره و -  10

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون  -  22

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون  -  21

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون  -  22

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

اللتراض من البنون عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك ا -  23

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردا وحك االلتراض من البنون  -  24

 02221برلم       22102121بضمان اصول الشركة ، تارٌخ : 

لحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وان ٌكون له الحك فى استالم سامح عمرو عبد ا -  25

الشٌكات وتولٌع العمود وتمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر سواء جهات رسمٌة او ؼٌر رسمٌه والتولٌع امام البنون فى السحب 

لشركة وااللتراض من البنون وجمٌع المعامالت المالٌه التى تخص واالٌداع والصرؾ وان ٌكون له الحك منفردا فى رهن اصول ا

 232216برلم       22102121الشركة ، تارٌخ : 

فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور /فاروق صالح ناصر  -  26

والشراء الصول الشركة والتولٌع على عمود البٌع النهائٌه امام مكاتب الشهر بصفته رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى البٌع 

وافك المجلس على تفوٌض الدكتور/فاروق صالح ناصر بصفته رئٌس مجلس  -العماري الجهات المختلفه وتوكٌل الؽٌر فً ذلن

والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل واتخاذ كافه االداره والعضو المنتدب فً المٌام بكافه المسائل المتعلمه بانشاء وتاسٌس الشركات 

 26422برلم       22102121االجراءات الالزمه لذلن امام كافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور /فاروق صالح ناصر  -  22

داره والعضو المنتدب فى البٌع والشراء الصول الشركة والتولٌع على عمود البٌع النهائٌه امام مكاتب الشهر بصفته رئٌس مجلس اال

وافك المجلس على تفوٌض الدكتور/فاروق صالح ناصر بصفته رئٌس مجلس  -العماري الجهات المختلفه وتوكٌل الؽٌر فً ذلن

متعلمه بانشاء وتاسٌس الشركات والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل واتخاذ كافه االداره والعضو المنتدب فً المٌام بكافه المسائل ال

 26422برلم       22102121االجراءات الالزمه لذلن امام كافه الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

فسخها والتوكٌل فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمعنٌه وكذلن الحك فى التخارج من الشركات و -  21

الموافمه على تجدٌد عضو الساده اعضاء مجلس االداره الحالٌه لدوره جدٌده ثالث سنوات  لٌستمر -الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

 26422برلم       22102121تشكٌل مجلس االداره ، تارٌخ : 

فى التخارج من الشركات وفسخها والتوكٌل فاروق صالح ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمعنٌه وكذلن الحك  -  20

الموافمه على تجدٌد عضو الساده اعضاء مجلس االداره الحالٌه لدوره جدٌده ثالث سنوات  لٌستمر -الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

 26422برلم       22102121تشكٌل مجلس االداره ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  3خروج -ن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمداحمد مهٌب مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  32

 115302برلم       22102121مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 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

شمس ٌحً عدلً جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولً اداره الشركه والتولٌع تحت اسمها التجاري وتمثٌلها امام  -  31

البنون فً جمٌع المعامالت البنكٌه والمصرفٌه التً تخص الشركه وكذلن البٌع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمضاء و

برلم       22102121والشراء باسم الشركه وفً العموم كل ما ٌخص اداره الشركه جمٌع االطراؾ مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

241253 

امٌر عبد -1دارة  اصبح تشكٌل مجلس االداره : امٌر عبد الوهاب عبد الوهاب  خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  32

دمحم نشأت دمحم -3ٌاسر فؤاد مرسً حسن)عضو مجلس اداره( -2الوهاب خضر)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب( 

 116410برلم       22102121عصام احمد حسنٌن)عضو مجلس اداره( ، تارٌخ : -4الطوخى)عضو مجلس اداره( 

امٌر عبد -1عبد الوهاب  خضر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اصبح تشكٌل مجلس االداره :  امٌر عبد الوهاب -  33

دمحم نشأت دمحم -3ٌاسر فؤاد مرسً حسن)عضو مجلس اداره( -2الوهاب خضر)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب( 

 116410برلم       22102121عصام احمد حسنٌن)عضو مجلس اداره( ، تارٌخ : -4الطوخى)عضو مجلس اداره( 

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس  -  34

مجلس االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع 

لحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون المصالح ا

والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك 

 02402برلم       22102121ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ :  الرهن والتولٌع على عمود الرهن بكافه اشكالها

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس  -  35

( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع مجلس االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره

المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون 

ك والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وح

 02402برلم       22102121الرهن والتولٌع على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس  -  36

دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع مجلس االداره والعضو المنتدب(والسٌد/

المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون 

واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك  والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب

 02402برلم       22102121الرهن والتولٌع على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

حمٌد)رئٌس اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدال -  32

مجلس االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع 

المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون 

حسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك والمصارؾ وفتح ال

 02402برلم       22102121الرهن والتولٌع على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس االداره   خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة -  31

والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌه 

ة امام جمٌع البنون والمصارؾ وفتح والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشرك

الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع على 

 02402برلم       22102121عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس االداره  خالد محمود عبد -  30

والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌه 

ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ وفتح  والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص

الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع على 

 02402برلم       22102121عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 



 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

خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس االداره  -  42

والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌه 

لحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ وفتح والؽٌر ا

الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع على 

 02402برلم       22102121االصول الثابته ، تارٌخ : عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع 

خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس االداره  -  41

امام جمٌع المصالح الحكومٌه والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة 

والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ وفتح 

الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع على 

 02402برلم       22102121الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : عمود 

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس  -  42

ئب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نا

الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ 

اللتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك ا

 02402برلم       22102121على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس  -  43

العضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح االداره و

الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ 

ٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع وفتح الحسابات بالبنون وحك التول

 02402برلم       22102121على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد -  44

االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح 

لبنون والمصارؾ الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع ا

وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع 

 02402برلم       22102121على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

الى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد/عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد)رئٌس مجلس عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد و -  45

االداره والعضو المنتدب(والسٌد/دمحم عالء الدٌن دمحم ) نائب رئٌس مجلس االداره( منفردٌن فى تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح 

لطاع االعمال وحك التولٌع عن الشركة امام جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص و

وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واٌداع باسم الشركه وحك االلتراض من البنون وحك الرهن والتولٌع 

 02402برلم       22102121على عمود الرهن بكافه اشكالها ورهن وبٌع جمٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات  -  46

المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود 

لً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً التاجٌر التموٌ

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فتح االعتمادات  اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك -  42

المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود 

التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 02402برلم       22102121ل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ك

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات  -  41

ٌارات والتولٌع على عمود المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والس

التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 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

س ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  40

المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود 

ا المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امم

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات المستندٌه  -  52

الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود التاجٌر واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل 

التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 

 02402برلم       22102121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات المستندٌه  -  51

واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود التاجٌر 

بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او  التموٌلً لكافه االصول الثابته

 02402برلم       22102121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات المستندٌه  -  52

خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود التاجٌر  واعتماد

التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 

 02402برلم       22102121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات المستندٌه  -  53

واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود التاجٌر 

افه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او التموٌلً لك

 02402برلم       22102121بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

االعتمادات  عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح -  54

المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود 

التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 02402برلم       22102121بعض ما ذكر ، تارٌخ :  كل او

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات  -  55

ات والتولٌع على عمود المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌار

التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  -  56

المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌس وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود 

المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما 

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والمنموله المملوكه للشركه وحك فتح االعتمادات  -  52

س وتعدٌل الشركات وحك بٌع المعدات والسٌارات والتولٌع على عمود المستندٌه واعتماد خطابات الضمان والتولٌع على عمود التاسٌ

التاجٌر التموٌلً لكافه االصول الثابته بما فٌها االراضً وكفاله الؽٌر وتمثٌل الشركه امما المضاء وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً 

 02402برلم       22102121كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام اشرؾ سٌد عبد ال -  51

جمٌع البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما 

برلم       22102121المطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : جمٌع المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام و

02402 



 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

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام  -  50

اسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع ب

برلم       22102121جمٌع المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

02402 

اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام  -  62

مٌع البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما ج

برلم       22102121جمٌع المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

02402 

ٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خل -  61

جمٌع البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما 

برلم       22102121الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : جمٌع المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع 

02402 

خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع البنون  -  62

الشركه امما جمٌع المصالح  والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل

 02402برلم       22102121الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع البنون  -  63

حسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع المصالح والمصارؾ وفتح ال

 02402برلم       22102121الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع البنون   خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة -  64

والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع المصالح 

 02402برلم       22102121الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع البنون  -  65

والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع المصالح 

 02402برلم       22102121لؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : الحكومٌه وا

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع  -  66

على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع  البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع

 02402برلم       22102121المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع  عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا -  62

البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع 

 02402برلم       22102121المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع  -  61

البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع 

 02402برلم       22102121الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ :  المصالح الحكومٌه والؽٌر

عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌضه منفردا فى حك التولٌع عن الشركه امام جمٌع  -  60

الشٌكات والسحب واالٌداع باسم الشركه وتمثٌل الشركه امما جمٌع  البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بالبنون وحك التولٌع على

 02402برلم       22102121المصالح الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ولطاع االعمال ، تارٌخ : 

    22102121استمالته ، تارٌخ : اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول  -  22

 02402برلم   



 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

    22102121اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  21

 02402برلم   

    22102121ل استمالته ، تارٌخ : اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبو -  22

 02402برلم   

    22102121اشرؾ سٌد عبد الرحٌم خلٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  23

 02402برلم   

برلم       22102121ته ، تارٌخ : خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمال -  24

02402 

برلم       22102121خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  25

02402 

برلم       22102121خالد محمود عبد النبى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  26

02402 

برلم       22102121خالد محمود عبد النبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  22

02402 

    22102121عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  21

 02402برلم   

    22102121عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  20

 02402برلم   

    22102121عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  12

 02402برلم   

    22102121عالء الدٌن دمحم عبدالحمٌد والى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على لبول استمالته ، تارٌخ :  -  11

 02402برلم   

دمحم عبد السالم دمحم عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اه حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه  -  12

وامام البنون من صرؾ واٌداع اي مبالػ مالٌه وٌكون له حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الؽٌر وله فى سبٌل ذلن التولٌع 

ت االئتمانٌه وعمود الرهون بكافه انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح البنون على عمود التسهٌال

 121244برلم       22102121او الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اه حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه   دمحم عبد السالم دمحم عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  13

وامام البنون من صرؾ واٌداع اي مبالػ مالٌه وٌكون له حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الؽٌر وله فى سبٌل ذلن التولٌع 

الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح البنون  على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهون بكافه انواعها للعمارات والمنموالت وكافه

 121244برلم       22102121او الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد السالم دمحم عبد العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اه حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه  -  14

بنون من صرؾ واٌداع اي مبالػ مالٌه وٌكون له حك االلتراض والرهن لصالح البنون او الؽٌر وله فى سبٌل ذلن التولٌع وامام ال

على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهون بكافه انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح البنون 

 121244برلم       22102121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  او الؽٌر وتوكٌل البنون او

وخروج شرٌن موصً مذكور -كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله-ربٌع عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  15

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 



 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

وخروج شرٌن موصً مذكور -كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله-توصٌة بسٌطة  تاجرربٌع عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم   -  16

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 

وخروج شرٌن موصً مذكور -كامل االهلٌة  خرج واستلم كافه حموله-ربٌع عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  12

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 

وخروج شرٌن موصً مذكور -جمعة عبد الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  11

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 

وخروج شرٌن موصً مذكور -هجمعة عبد الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمول -  10

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 

وخروج شرٌن موصً مذكور -جمعة عبد الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  02

 162015برلم       22102124بالعمد ، تارٌخ : 

    22102124كامل االهلٌة  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : -توصٌة بسٌطة  تاجرربٌع عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم   -  01

 162015برلم   

    22102124كامل االهلٌة  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : -ربٌع عبدالحكٌم دمحم عبدالحكٌم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  02

 162015برلم   

    22102124كامل االهلٌة  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : - عبدالحكٌم  توصٌة بسٌطة  تاجرربٌع عبدالحكٌم دمحم -  03

 162015برلم   

    22102124جمعة عبد الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  04

 162015برلم   

    22102124د الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ : جمعة عب -  05

 162015برلم   

    22102124جمعة عبد الحكٌم نادى عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  06

 162015برلم   

مٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن امام جمٌع الجهات والبنون ولهما حك ا -  02

االلتراض والرهن من والى البنون وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركة وكافه المسائل التى تحمك اؼراض الشركة ومباشره نشاطها 

برلم       22102124شركه من بٌع وشراء و تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً ، تارٌخ : واعمال التصرؾ التى تمس اصول ال

241125 

سٌد عبد العظٌم عبد الرحٌم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  01

 236551برلم       22102124

شرٌن موصى  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  سٌد عبد العظٌم عبد الرحٌم على  شركة تضامن  -  00

 236551برلم       22102124

دخول شرٌن موصً -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 3حسام جالل حبٌب على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  122

 145624برلم       22102125مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً -شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 3وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج حسام جالل حبٌب على  ت -  121

 145624برلم       22102125مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 231461برلم       22102125عالء دمحم دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  122

 231461برلم       22102125عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  عالء دمحم دمحم -  123
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برلم       22102125احمد ابراهٌم بدوى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  121

231461 

برلم       22102125احمد ابراهٌم بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  120

231461 

برلم       22102125احمد ابراهٌم بدوى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

231461 

برلم       22102125احمد ابراهٌم بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  111

231461 

برلم       22102125  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد ابراهٌم بدوى دمحم -  112

231461 

برلم       22102125احمد ابراهٌم بدوى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

231461 

صبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : عالء دمحم دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ا -  114

 231461برلم       22102125

عالء دمحم دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  -  115

 231461برلم       22102125

ر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : عالء دمحم دمحم عطٌه  شركة تضامن  مدٌ -  116

 231461برلم       22102125

عالء دمحم دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  -  112

 231461برلم       22102125

تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  عالء دمحم دمحم عطٌه  شركة -  111

 231461برلم       22102125

عالء دمحم دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  -  110

 231461برلم       22102125

دوى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : احمد ابراهٌم ب -  122

 231461برلم       22102125
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السٌد/اشرؾ السٌد دمحم السٌد)رئٌس مجلس اداره وعضو -1اشرؾ السٌد دمحم شٌحه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  126

شركة/ناٌل هولٌداى للسٌاحه)ش.م.م(  -3شركة/عطالت الطٌار ترافل جروب)ش.م..م( عضو مجلس اداره وٌمثها عضو-2منتدب(
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 11233برلم   

برلم       22102126احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ :  -  122

102431 

برلم       22102126على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : احمد الطاهر حسٌن  -  121

102431 

برلم       22102126احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ :  -  120

102431 

برلم       22102126شرٌن متضامن  اضافه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ :  احمد الطاهر حسٌن على  توصٌة بسٌطة  -  132

102431 

برلم       22102126احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ :  -  131

102431 

برلم       22102126فه ٌكون له حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : احمد الطاهر حسٌن على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضا -  132

102431 

دمحم اٌهاب الدٌن خضرجً دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للشركاء الثالثه االداره والتولٌع مجتمعٌن او  -  133

االموال والشٌكات وكافه االوراق  منفردٌن لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات اللتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها واٌداع وسحب

المالٌة االخري من البنون وكافه المصارؾ المالٌة االخري ما فٌما ٌخص بٌع او رهن اصول الشركة او منموالتها او جزء منها 

 10015برلم       22102126فٌجب لنفاذها تولٌع الثالثه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح للشركاء الثالثه االداره والتولٌع مجتمعٌن او دمحم اٌهاب الدٌن خضرجً دمحم  توصٌ -  134

منفردٌن لهم فً هذا الصدد اوسع السلطات اللتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها واٌداع وسحب االموال والشٌكات وكافه االوراق 

او رهن اصول الشركة او منموالتها او جزء منها المالٌة االخري من البنون وكافه المصارؾ المالٌة االخري ما فٌما ٌخص بٌع 

 10015برلم       22102126فٌجب لنفاذها تولٌع الثالثه مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برلم       22102122ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبٌده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  135

241412 

برلم       22102122نصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هاله دمحم دمحم م -  136

233426 

برلم       22102122هاله دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  132

233426 
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233426 
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233426 

اصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده ولهما كافه السلطات والتعامل  هاله دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  142
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ه دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده ولهما كافه السلطات والتعامل هال -  143
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 233426برلم       22102122تارٌخ : ؼرض الشركه ولها حك كفاله الؽٌر ، 

هاله دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده ولهما كافه السلطات والتعامل  -  144

رها لتحمٌك مع البنون من لروض او تسهٌالت او سحب او اٌداعات او تحوٌالت او خالفه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌ

 233426برلم       22102122ؼرض الشركه ولها حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر نصر ابراهٌم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده ولهما كافه السلطات  -  145

او خالفه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌرها  والتعامل مع البنون من لروض او تسهٌالت او سحب او اٌداعات او تحوٌالت

 233426برلم       22102122لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر نصر ابراهٌم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح لها حك االداره والتولٌع منفرده ولهما كافه السلطات  -  146

ن لروض او تسهٌالت او سحب او اٌداعات او تحوٌالت او خالفه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌرها والتعامل مع البنون م

 233426برلم       22102122لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

منفرده ولهما كافه السلطات ٌاسر نصر ابراهٌم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح لها حك االداره والتولٌع  -  142

والتعامل مع البنون من لروض او تسهٌالت او سحب او اٌداعات او تحوٌالت او خالفه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌرها 

 233426برلم       22102122لتحمٌك ؼرض الشركه ولها حك كفاله الؽٌر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  له منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات على اتن تكون االعمال محسن احمد احمد على  توصٌة بسٌطة   -  141

الصادره منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وحك التعامل مع البنون باسم الشركة خاصه و االلتراض والرهن والتولٌع على 

 122045برلم       22102122 مستندات التسهٌالت االئتمانٌه من البنن باسم الشركة وتفوٌض الؽٌر فً ذلن ، تارٌخ :

محسن احمد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا وله فى ذلن كافه الصالحٌات على اتن تكون االعمال  -  140

الصادره منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وحك التعامل مع البنون باسم الشركة خاصه و االلتراض والرهن والتولٌع على 

 122045برلم       22102122هٌالت االئتمانٌه من البنن باسم الشركة وتفوٌض الؽٌر فً ذلن ، تارٌخ : مستندات التس

    22102122دمحم عزت ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح لهما الحك فى توكٌل الؽٌر مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :  -  152

 242510برلم   

برلم       22102122ركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  ش -  151

231232 

برلم       22102122هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  152

231232 
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برلم       22102122ً ، تارٌخ : هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موص -  153

231232 

برلم       22102122سامر جالل الدٌن عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  154

231232 

برلم       22102122سامر جالل الدٌن عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  155

231232 

برلم       22102122سامر جالل الدٌن عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  156

231232 

هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون  -  152

 231232برلم       22102122، تارٌخ : لضمان اصول الشركة ممتلكتها منفردا 

هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون  -  151

 231232برلم       22102122لضمان اصول الشركة ممتلكتها منفردا ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون   هشام سٌد مرسى عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة -  150

 231232برلم       22102122لضمان اصول الشركة ممتلكتها منفردا ، تارٌخ : 

سامر جالل الدٌن عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون لضمان  -  162

 231232برلم       22102122كة ممتلكتها منفردا ، تارٌخ : اصول الشر

سامر جالل الدٌن عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون لضمان  -  161

 231232برلم       22102122اصول الشركة ممتلكتها منفردا ، تارٌخ : 

عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون لضمان سامر جالل الدٌن  -  162

 231232برلم       22102122اصول الشركة ممتلكتها منفردا ، تارٌخ : 

للطرفٌن  احمد مصطفى عبد الؽنى رحاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االدارة والتولٌع عن الشركه ٌكون -  163

االول ولثانى مجتمعان او منفردان وكذلن لهما حك بٌع االصول الثابته للشركه وكذلن حك االلتراض والرهن من البنون بشرط ان 

تكون جمٌع التصرفات الصادرة عنها  لصالح الشركه وضمن اؼراضها وللشركه الحك فً كفاله وضمانه الؽٌر او الشركات 

 123155برلم       22102122االخري ، تارٌخ : 

دمحم السٌد السٌد فال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منفردا بشرط ان تكون االعمال الصادره منه باسم الشركة وضمن  -  164

اؼراضها ولصالحها ونفعها وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وكافه االعمال المصرفٌه وله حك بٌع وشراء االصول 

تبدالها وله حك بٌع وشراء السٌارات المملوكه للشركة كماله حك المرض والرهن بضمان ممتلكات الشركة وله حك توكٌل الثابته واس

 12226برلم       22102121او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

او منفردٌن ولهما كافه السلطات  اصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن\أسالم مسعد دمحم العاٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  165

لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التولٌع امام 

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمعامالت البنكٌه ولهما كافه السلطات على ان ٌراعٌا مصلحه الشركة فى هذا الخصوص اما 

    22102121التعهدات والمعانالت والرهن وااللتراض او البٌع الصول الشركة تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :  كافه

 234244برلم   

اصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات \أسالم مسعد دمحم العاٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  166

ن تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التولٌع امام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ا

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمعامالت البنكٌه ولهما كافه السلطات على ان ٌراعٌا مصلحه الشركة فى هذا الخصوص اما 

    22102121شركة تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : كافه التعهدات والمعانالت والرهن وااللتراض او البٌع الصول ال

 234244برلم   
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برلم       22102121دمحم السٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخولل الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  162

163345 

برلم       22102121دمحم السٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخولل الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  161

163345 

برلم       22102121دمحم السٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخولل الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  160

163345 

برلم       22102121ٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخولل الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم السٌد احمد س -  122

163345 

-على ان ٌتولى اصلالحٌات التالٌه-فوزى على سٌد عبد العال الكومى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته -  121

تجارٌة والمالٌة (والسٌد االستاذ/دمحم سٌد حافظ )مدٌر الئٌون الفنٌة واالدارٌه السٌد المحاسب/ عالء الدسولى اسماعٌل )مدٌر الشئون ال

وتفوٌض السٌد /عالء الدسولى اسماعٌل )مدٌر الشئون التجارٌى والمالٌة( او السٌد/عى -(انهاء جمٌع االعمال التى تخص الشركة

د/عبدالنبى دمحم ٌوسؾ تولٌع تانً ولهم حك االلتراض والتولٌع لدرى احمد )مدٌر المبٌعات تولٌع اول ( والسٌد/دمحم سٌد حافظ او السٌ

 21022برلم       22102121فى البنون مجتمعٌن والتعامل مع جمٌع الجهات ، تارٌخ : 

فوزى على سٌد عبد العال الكومى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه واتخاذ ما ٌلزم ولهم حك  -  122

 21022برلم       22102121على اي مكاتبات تخص الشركة وكذلن التعامل م البنون والتولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ :  التولٌع

عبد هللا عبده عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له منفردا فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح الحسابات  -  123

سهٌالت االئتمانٌه والتولٌع امام كاه البنون وكافه الجهات الحكومٌه الخاصة باعمال والحصول على المروض والرهون للؽٌر والت

الشركة والؽٌر حكومٌه وكذن التولٌع على تعالدات الشركة وتمثٌلها داخل او خارج مصر والتولٌع على عمود التاسٌس والمشاركه 

راء وبٌع العمارات والسٌارات الخاصه بالشركة واجراء كافه نٌابه عن الشركة وعمود البٌع الخاصة بالشركة نٌابه عنها وله حك ش

 220162برلم       22102121التعامالت مع كافه الجهات الخاصه والمتعلمه ، تارٌخ : 

عبد هللا عبده عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له منفردا فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح الحسابات  -  124

ل على المروض والرهون للؽٌر والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع امام كاه البنون وكافه الجهات الحكومٌه الخاصة باعمال والحصو

الشركة والؽٌر حكومٌه وكذن التولٌع على تعالدات الشركة وتمثٌلها داخل او خارج مصر والتولٌع على عمود التاسٌس والمشاركه 

اصة بالشركة نٌابه عنها وله حك شراء وبٌع العمارات والسٌارات الخاصه بالشركة واجراء كافه نٌابه عن الشركة وعمود البٌع الخ

 220162برلم       22102121التعامالت مع كافه الجهات الخاصه والمتعلمه ، تارٌخ : 

الرسمٌه باسم الشركة وله  عبد هللا عبده عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بنشاط الشركة والتعامل مع كافه الجهات -  125

حك فسخ وتععدٌل الشركة وولؾ نشاط الشركة وله حك التعٌٌن والفصل والعزل للعاملٌن بالشركة ووكالئها وتحدٌد مرتباتهم وله 

زٌاده اؼراض الشركة واستبعار انشطه واؼراض وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

ارة وابرام كافه العمود والمشترطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او والتج

 220162برلم       22102121بعض ما ذكر وله اوسع االختصاصات بالشركة والتولٌع على كافه ماسبك ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  بنشاط الشركة والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه باسم الشركة وله عبد هللا عبده عبد هللا  شركة تضامن  م -  126

حك فسخ وتععدٌل الشركة وولؾ نشاط الشركة وله حك التعٌٌن والفصل والعزل للعاملٌن بالشركة ووكالئها وتحدٌد مرتباتهم وله 

ٌع وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه زٌاده اؼراض الشركة واستبعار انشطه واؼراض وله حك لبض ودفع المبالػ وتول

والتجارة وابرام كافه العمود والمشترطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او 

 220162برلم       22102121بعض ما ذكر وله اوسع االختصاصات بالشركة والتولٌع على كافه ماسبك ، تارٌخ : 

برلم       22102111ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  122

246023 

برلم       22102111ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  121

246023 
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برلم       22102111فً خمٌس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عال مصط -  120

246023 

برلم       22102111عال مصطفً خمٌس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  112

246023 

دٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً ان تكون االداره حك التولٌع للطرؾ ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  م -  111

االول الشرٌن المتضامن السٌد/ ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم والشرٌكه المتضامنه السٌده/ عال مصطفً خمٌس علً مجتمعٌن او 

ن والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون منفردٌن ولهما كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنو

وفتح الحسابات باسم الشركه والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكان  منفردٌن ملزمه 

 246023برلم       22102111للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً ان تكون االداره حك التولٌع للطرؾ ول -  112

االول الشرٌن المتضامن السٌد/ ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم والشرٌكه المتضامنه السٌده/ عال مصطفً خمٌس علً مجتمعٌن او 

ٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون منفردٌن ولهما كافه السلطات الالزمه لتحم

وفتح الحسابات باسم الشركه والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكان  منفردٌن ملزمه 

 246023برلم       22102111رٌخ : للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تا

عال مصطفً خمٌس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء علً ان تكون االداره حك التولٌع للطرؾ االول  -  113

 الشرٌن المتضامن السٌد/ ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم والشرٌكه المتضامنه السٌده/ عال مصطفً خمٌس علً مجتمعٌن او منفردٌن

ولهما كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح 

الحسابات باسم الشركه والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكان  منفردٌن ملزمه للشركاء 

 246023برلم       22102111بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت

عال مصطفً خمٌس علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء علً ان تكون االداره حك التولٌع للطرؾ االول  -  114

صطفً خمٌس علً مجتمعٌن او منفردٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ ولٌد ٌحًٌ عبدالوهاب ابراهٌم والشرٌكه المتضامنه السٌده/ عال م

ولهما كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح 

ركاء الحسابات باسم الشركه والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتكون تصرفات الشرٌكان  منفردٌن ملزمه للش

 246023برلم       22102111االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه المنعمد بتارٌخ  -  115

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس  -تم االتً : 2210/1/2مناطك الحره بتارٌخ والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار وال 2210/2/21

السٌد/ فادى  -2السٌد/ اسماعٌل عبد الفتاح السٌد رئٌس مجلس اداره  -1تشكٌل مجلس االداره كماٌلى :  -االداره لفتره جدٌده 

السٌد / -4بد الفتاح عضو مجلس االداره السٌده/ سمر اسماعٌل ع -3اسماعٌل السٌد نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  

 05221برلم       22102110، تارٌخ :  -5اشرؾ ٌوسؾ ابوالٌزٌد ٌونس عضو مجلس االداره من ذوي الخبره 

اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه المنعمد بتارٌخ  -  116

تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس  -تم االتً : 2210/1/2عتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره بتارٌخ والم 2210/2/21

السٌد/ فادى  -2السٌد/ اسماعٌل عبد الفتاح السٌد رئٌس مجلس اداره  -1تشكٌل مجلس االداره كماٌلى :  -االداره لفتره جدٌده 

السٌد / -4السٌده/ سمر اسماعٌل عبد الفتاح عضو مجلس االداره  -3و المنتدب  اسماعٌل السٌد نائب رئٌس مجلس االداره والعض

 05221برلم       22102110، تارٌخ :  -5اشرؾ ٌوسؾ ابوالٌزٌد ٌونس عضو مجلس االداره من ذوي الخبره 

سٌد عضو مجلس االداره من اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد/ احمد حسن عبدالفتاح ال -  112

ٌمثل رئٌس مجلس االداره الشركه امام المضاء وٌكون حك  -اصبح صالحٌات التولٌع عن الشركه علً النحو التالً : -ذوي الخبره

اره التولٌع للسٌد/ اسماعٌل عبدالفتاح السٌد ) رئٌس مجلس االداره  والسٌد/ فادي اسماعٌل عبدالفتاح السٌد ) نائب رئٌس مجلس االد

فً التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع والتولٌع  -والعضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن وذلن علً النحو التالً :

 05221برلم       22102110علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

ادارة  السٌد/ احمد حسن عبدالفتاح السٌد عضو مجلس االداره من  اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  111

ٌمثل رئٌس مجلس االداره الشركه امام المضاء وٌكون حك  -اصبح صالحٌات التولٌع عن الشركه علً النحو التالً : -ذوي الخبره



 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

بدالفتاح السٌد ) نائب رئٌس مجلس االداره التولٌع للسٌد/ اسماعٌل عبدالفتاح السٌد ) رئٌس مجلس االداره  والسٌد/ فادي اسماعٌل ع

فً التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب واالٌداع والتولٌع  -والعضو المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن وذلن علً النحو التالً :

 05221برلم       22102110علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

الفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون اسماعٌل عبد -  110

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وبٌع ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و 

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال  التجارٌه وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم و الهٌئه العامه لالستثمارو المناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه ومصلحه التسجٌل التجاري 

 05221برلم       22102110والؽرؾ التجارٌه ومصلحه الضرائب المصرٌه وهٌئه التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ : 

اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  -  102

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وبٌع ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه و 

لتعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال التجارٌه وحك ا

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم و الهٌئه العامه لالستثمارو المناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه ومصلحه التسجٌل التجاري 

 05221برلم       22102110مصرٌه وهٌئه التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ : والؽرؾ التجارٌه ومصلحه الضرائب ال

اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ومصلحه  -  101

جدٌد السٌارات امام كافه وحدات وادارات الشهر العماري والتوثٌك وكذلن حك التولٌع علً عمود شراء وبٌع السٌارات وترخٌص وت

المرور وشركات التامٌن باسم الشركه ولمصلحتها وحك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه و ممتلكاتها 

زل العمارٌه واالراضً والمنموالت وكذلن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن وذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك تعٌٌن وع

 05221برلم       22102110مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ومصلحه  -  102

ع علً عمود شراء وبٌع السٌارات وترخٌص وتجدٌد السٌارات امام كافه وحدات وادارات الشهر العماري والتوثٌك وكذلن حك التولٌ

المرور وشركات التامٌن باسم الشركه ولمصلحتها وحك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه و ممتلكاتها 

وذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك تعٌٌن وعزل العمارٌه واالراضً والمنموالت وكذلن حك التولٌع علً عمود المرض والرهن 

 05221برلم       22102110مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العمود ، تارٌخ : 

مد اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالن -  103

او باالجل وحك التولٌع علً اوامر ومستندات بٌع وشراء االسهم امام شركات تداول االوراق المالٌه والبورصه المصرٌه وحك 

التولٌع على عمود اشتران الشركه فً تاسٌس الشركات االخري والتولٌع علً عمود اواندماج او انمسام الشركه امام مصلحه الشهر 

الستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن لهما العماري  والهٌئه العامه ل

 05221برلم       22102110الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

طات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اسماعٌل عبدالفتاح السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و المشار -  104

او باالجل وحك التولٌع علً اوامر ومستندات بٌع وشراء االسهم امام شركات تداول االوراق المالٌه والبورصه المصرٌه وحك 

ه امام مصلحه الشهر التولٌع على عمود اشتران الشركه فً تاسٌس الشركات االخري والتولٌع علً عمود اواندماج او انمسام الشرك

ا العماري  والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن لهم

 05221برلم       22102110الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 231612برلم       22102110توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :   عمرو دمحم سعد بدارى -  105

 231612برلم       22102110عمرو دمحم سعد بدارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  106

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  102

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5جلس االداره(السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو م-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  101

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2رئٌس مجلس االداره(حسام)



 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

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  100

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5لسٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(ا-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

االستاذ/احمد عبدالحى السٌد -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  222

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110و مجلس االداره ، تارٌخ : عض-فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  221

عمر )عضو مجلس السٌد االستاذ/اٌمن حسام -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1د مجلس االداره : احمد عبد الحى حسام عمر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌ -  222

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

/مارٌا السٌد-6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  223

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1من  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره : احمد عبد الحى حسام عمر  شركة تضا -  224

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6)عضو مجلس االداره(السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  225

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3الدٌن احمد)العضو المنتدب(السٌد االستاذ/عصام -2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1د الحى حسام عمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره : احمد عب -  226

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  222

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2اره(حسام)رئٌس مجلس االد

السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5السٌد/حمدى احمد حمدى)عضو مجلس االداره(-4االداره(

 151133م   برل    22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

السٌد االستاذ/احمد عبدالحى -1احمد عبد الحى حسام عمر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االداره :  -  221

السٌد االستاذ/اٌمن حسام عمر )عضو مجلس -3السٌد االستاذ/عصام الدٌن احمد)العضو المنتدب(-2حسام)رئٌس مجلس االداره(
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السٌد/مارٌا -6السٌد/ولٌد مصطفى عبدالرؤوؾ)عضو مجلس االداره(-5حمدى)عضو مجلس االداره( السٌد/حمدى احمد-4االداره(

 151133برلم       22102110عضو مجلس االداره ، تارٌخ : -فٌاتالشو دنٌوفا

جلس حسن عبدالمنعم حسن الحٌوان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض االستاذ/ حسن عبدالمنعم حسن )رئٌس م -  220

االداره ( واالستاذ/سامى بن شاوش)العضو المنتدب(منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع من سحب واٌداع والتولٌع على ا

برلم       22102110البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمً ، تارٌخ : 

246411 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض   حسن عبدالمنعم حسن الحٌوان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  212

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

لشركة وممتلكاتها العمارٌه بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما مجتمعٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول ا

واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المعاوضه مع اعضاء مجلس االداره والمساهمٌن 

وعمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها ولمجلس االداره الحك فى تفوٌض عضو مجلس اداره فً كل او بعض ماذكر ، 

 246411برلم       22102110تارٌخ : 

السٌد المهندس/نادر صفوت -1نادر صفوت ادٌب ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشٌكل مجلس االداره  -  211

المهندس/هشام دمحم -3المهندس/عبد الرازق دمحم صالح)عضومجلس اداره(-2ادٌب ٌوسؾ)رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب(

االستاذ/سمٌر ثابت عبدالخاظ)عضو مجلس االداره والعضو المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌه( -4اداره( صالح الدٌن)عضو مجلس 

السٌدة/ سناء جرجس تادرس)عضو مجلس اداره( وٌكون حك التولٌع بالبنون وتمثٌل الشركة امام الجهات الرسمٌه منفردا لكل -5

 16621برلم       22102122مٌر ثابت عبدالحافظ ، تارٌخ : والسٌد االستاذ/ س-من السٌد المهندس/نادر صفوت ادٌب 

ناٌل دمحم نجاح فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن  ناٌل دمحم نجاح والطرؾ الثالث اسامه  -  212

لمه بتحمٌك اؼراضها ومباشره نشاطها صمر السٌد منفردٌن او مجتمعٌن معا وٌكون التولٌع باسم الشركه وعنوانها فً المسائل المتع

وكذلن فً تعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم وكذلن تعٌٌن موظفً الشركه وعزلهم والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وكذلن 

ادات التولٌع لدى البنون والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشه

 243022برلم       22102122الضمان وجمٌع الشئون المالٌه واالدارٌه و كذلن ، تارٌخ : 

ساره احمد رضوان على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن  ناٌل دمحم نجاح والطرؾ الثالث  -  213

الشركه وعنوانها فً المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراضها ومباشره اسامه صمر السٌد منفردٌن او مجتمعٌن معا وٌكون التولٌع باسم 

نشاطها وكذلن فً تعٌٌن المدٌرٌن وعزلهم وكذلن تعٌٌن موظفً الشركه وعزلهم والتعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات  وكذلن التولٌع لدى البنون والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح

 243022برلم       22102122وشهادات الضمان وجمٌع الشئون المالٌه واالدارٌه و كذلن ، تارٌخ : 

ناٌل دمحم نجاح فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض من صالحٌاته فٌما عدا بٌع  -  214

 243022برلم       22102122رهنها فٌكون ذلن بموافمه الشركاء معا ، تارٌخ :  اصول الشركه وممتلكاتها او

ساره احمد رضوان على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض من صالحٌاته فٌما عدا  -  215

 243022برلم       22102122: بٌع اصول الشركه وممتلكاتها او رهنها فٌكون ذلن بموافمه الشركاء معا ، تارٌخ 

برلم       22102122ناٌل دمحم نجاح فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  216

243022 

برلم       22102122ساره احمد رضوان على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  212

243022 

برلم       22102122مرزوق عبدالروؤؾ احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  211

232022 
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برلم       22102122مرزوق عبدالروؤؾ احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  210

232022 

برلم       22102122لٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً ، تارٌخ : مرزوق عبدالروؤؾ احمد س -  222

232022 

برلم       22102122مرزوق عبدالروؤؾ احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  221

232022 

شركاء موصٌٌن بالعمد ، تارٌخ :  3خروج -رٌن موصًخالد نصر الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح ش -  222

 210262برلم       22102122

شركاء موصٌٌن بالعمد ، تارٌخ :  3خروج -خالد نصر الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً -  223

 210262برلم       22102122

شركاء موصٌٌن بالعمد ، تارٌخ :  3خروج -ٌن  اصبح شرٌن موصًدمحم عبد العزٌز السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  224

 210262برلم       22102122

شركاء موصٌٌن بالعمد ، تارٌخ :  3خروج -دمحم عبد العزٌز السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً -  225

 210262برلم       22102122

خالد نصر الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان االعمال  -  226

التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وٌجوز له تخارج اى شرٌن من الشركه او التعدٌل فً الشركة او الفسخ والمحو 

مدٌر للشركة وتحدد سلطاته ومكفاته بعمد مستمبل كذا وفتح وؼلك الحسابات بالبنون ، تارٌخ الى شرٌن فً الشركة تعٌٌن او توكٌل 

 210262برلم       22102122: 

خالد نصر الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان االعمال  -  222

اؼراضها وٌجوز له تخارج اى شرٌن من الشركه او التعدٌل فً الشركة او الفسخ والمحو التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

الى شرٌن فً الشركة تعٌٌن او توكٌل مدٌر للشركة وتحدد سلطاته ومكفاته بعمد مستمبل كذا وفتح وؼلك الحسابات بالبنون ، تارٌخ 

 210262برلم       22102122: 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان االعمال دمحم عبد العزٌز السٌد  تو -  221

التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وٌجوز له تخارج اى شرٌن من الشركه او التعدٌل فً الشركة او الفسخ والمحو 

ته بعمد مستمبل كذا وفتح وؼلك الحسابات بالبنون ، تارٌخ الى شرٌن فً الشركة تعٌٌن او توكٌل مدٌر للشركة وتحدد سلطاته ومكفا

 210262برلم       22102122: 

دمحم عبد العزٌز السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان االعمال  -  220

ٌن من الشركه او التعدٌل فً الشركة او الفسخ والمحو التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وٌجوز له تخارج اى شر

الى شرٌن فً الشركة تعٌٌن او توكٌل مدٌر للشركة وتحدد سلطاته ومكفاته بعمد مستمبل كذا وفتح وؼلك الحسابات بالبنون ، تارٌخ 

 210262برلم       22102122: 

برلم       22102121شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج -  232

235520 

برلم       22102121حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  231

235520 

برلم       22102121بالعمد ، تارٌخ : حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور  -  232

235520 

برلم       22102121حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  233

235520 
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برلم       22102121حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  234

235520 

برلم       22102121حازم سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  235

235520 

برلم       22102121حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  236

235520 

برلم       22102121سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : حازم  -  232

235520 

حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع  -  231

مٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات باسمها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

والشركات االجنبٌه والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات 

ٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل فى اداره الشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجار

 235520برلم       22102121التجارى والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع  -  230

فه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات باسمها امام كا

والشركات االجنبٌه والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات 

لمستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل فى اداره الشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل ا

 235520برلم       22102121التجارى والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

الشركة ولتولٌع  حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره -  242

باسمها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات 

والشركات االجنبٌه والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات 

لشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل فى اداره ا

 235520برلم       22102121التجارى والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

معٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌكٌن مجت -  241

باسمها امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات 

ولهم اوسع السلطات  والشركات االجنبٌه والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض

فى اداره الشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل 

 235520برلم       22102121التجارى والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع باسمها حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مد -  242

امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات والشركات 

هٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات فى اداره االجنبٌه والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التس

الشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل التجارى 

 235520برلم       22102121والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

د احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع باسمها امام حازم سعٌ -  243

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات والشركات االجنبٌه 

كة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات فى اداره الشركة والتعامل مع البنون الداره حسابات الشر

ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل التجارى والؽرفه 

 235520برلم       22102121التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌخ : 

حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع باسمها  -  244

امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات والشركات 

بنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات فى اداره االجنبٌه والتعامل مع ال
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل التجارى 

 235520برلم       22102121خ : والؽرفه التجارٌة ووزاره التجارة والصناعه ، تارٌ

حازم سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن مسئولٌه اداره الشركة ولتولٌع باسمها امام  -  245

الجنبٌه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والعامه والخاصه والتعامل مع الؽٌر من الهٌئات والمصالح والمؤسسات والشركات ا

والتعامل مع البنون الداره حسابات الشركة بما فً ذلن طلب التسهٌالت االئتانٌه والمروض ولهم اوسع السلطات فى اداره الشركة 

ولهم لٌد الشركة فً سجل المستوردٌن وسجل الوكالء التجارٌٌن ومصلحه الضرائب على المٌمه المضافه والسجل التجارى والؽرفه 

 235520برلم       22102121لتجارة والصناعه ، تارٌخ : التجارٌة ووزاره ا

حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  246

دٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتع

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام 

 235520برلم       22102121ل االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : باالعما

حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  242

ضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال و

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

و المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة ا

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

حاتم دمحم احمد اللٌثً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  241

زٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته و

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

تخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او ال

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

حاتم دمحم احمد اللٌثً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  240

االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم الحك فٌشراء او بٌع 

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

خ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فس

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  252

اء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم الحك فٌشر

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

عدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم وكذلن فى ت

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

حازم سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  251

الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌرها كما لهم 

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

كذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات الممنوحه لهم و

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

حازم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والبناء  -  252

ا كما لهم الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها وؼٌره

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

نوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصالحٌات المم

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ناء حازم سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والهٌئه العامه لالستثمار واالتحاد المصري لمماولى التشٌٌد والب -  253

وؼٌرها كما لهم الحك فٌشراء او بٌع االصول الثابته وزٌاده راس المال وضم شركاء جدد وتعدٌل نوع وصفه الشركة وحلها 

وتصفٌتها فى اى ولت كما لهم الحك فى تعدٌل ؼرض الشركة او تؽٌٌر نشاطها او اضافه نشاط اخر لها وكذلن الحك فى تفوٌض او 

حٌات الممنوحه لهم وكذلن فى تعدٌل او فسخ او تصفٌه او التخارج من الشركة او المٌام توكٌل الؽٌر فً كل او بعض الصال

 235520برلم       22102121باالعمال االدارٌه والمانونٌه نٌابه عنهم ، تارٌخ : 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  254

وبموجب محضر تصدٌك رلم  2210/2/1والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار و المناطك الحره بتارٌخ   2210/1/10بتارٌخ

تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء مجلس االداره الحالً وبذات التشكٌل الحالً -م االتى االول تصدٌك استثمار الماهره  ت 2210م  664

رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر التنفٌذي" -األستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ-لمده ثالث سنوات اخري وهو علً النحو التالً  :

 ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع

 54506برلم       22102121تارٌخ :  االستاذ / ، 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  255

وبموجب محضر تصدٌك رلم  2210/2/1والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار و المناطك الحره بتارٌخ   2210/1/10بتارٌخ

تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء مجلس االداره الحالً وبذات التشكٌل الحالً -تصدٌك استثمار الماهره  تم االتى االول  2210م  664

رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر التنفٌذي" -األستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ-لمده ثالث سنوات اخري وهو علً النحو التالً  :

 لمٌة للتجارة والتوزٌعممثال عن شركة المناة العا

 54506برلم       22102121االستاذ / ، تارٌخ :  

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بمو جب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة  -  256

وبموجب محضر تصدٌك رلم  2210/2/1خ والمعتمد من الهٌبئة العامه لالستثمار و المناطك الحره بتارٌ  2210/1/10بتارٌخ

تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء مجلس االداره الحالً وبذات التشكٌل الحالً -تصدٌك استثمار الماهره  تم االتى االول  2210م  664

لتنفٌذي" رئٌس مجلس اإلدارة "ؼٌر ا-األستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطٌؾ-لمده ثالث سنوات اخري وهو علً النحو التالً  :

 ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع

 54506برلم       22102121االستاذ / ، تارٌخ :  

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عمر عادل المؽاوري نائب رئٌس مجلس االداره وممثال  -  252

 العضو المنتدب ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-دحت دمحم واصؾ عن شركه المناه العالمٌه والتوزٌع  األستاذ/ م

 عضو مجلس -االستاذ/ تامر عبدالواحد عبد السمٌع عضو مجلس االداره عن بنن لناه السوٌس المهندس/ دمحم فتحً عبده  

 ٌة للتجارة والتوزٌععضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالم-األستاذ/ شرٌؾ عادل إبراهٌم  

برلم       22102121عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة ، تارٌخ : -األستاذ/ رامً عادل ابراهٌم  

54506 

احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عمر عادل المؽاوري نائب رئٌس مجلس االداره وممثال  -  251

 العضو المنتدب ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-المناه العالمٌه والتوزٌع  األستاذ/ مدحت دمحم واصؾ  عن شركه

 عضو مجلس -االستاذ/ تامر عبدالواحد عبد السمٌع عضو مجلس االداره عن بنن لناه السوٌس المهندس/ دمحم فتحً عبده  

 س اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌععضو مجل-األستاذ/ شرٌؾ عادل إبراهٌم  

برلم       22102121عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة ، تارٌخ : -األستاذ/ رامً عادل ابراهٌم  

54506 

نائب رئٌس مجلس االداره وممثال احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عمر عادل المؽاوري  -  250

 العضو المنتدب ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-عن شركه المناه العالمٌه والتوزٌع  األستاذ/ مدحت دمحم واصؾ 

 عضو مجلس -االستاذ/ تامر عبدالواحد عبد السمٌع عضو مجلس االداره عن بنن لناه السوٌس المهندس/ دمحم فتحً عبده  

 عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-األستاذ/ شرٌؾ عادل إبراهٌم  

برلم       22102121عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة ، تارٌخ : -األستاذ/ رامً عادل ابراهٌم  

54506 

 رئٌس مجلس ادارة  والتوزٌع  احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة -  262

 عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-األستاذ/ احمد دمحم عامر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌده/ نٌرفانا دمحم عمرو احمد سامً تركً عضو مجلس االداره ممثال عن شركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع مع بماء  

 54506برلم       22102121الشركه كما هً وارده بالسجل التجاري ، تارٌخ : صالحٌات التولٌع نٌابه عن 

 احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتوزٌع -  261

 عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-األستاذ/ احمد دمحم عامر 

احمد سامً تركً عضو مجلس االداره ممثال عن شركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع مع بماء  السٌده/ نٌرفانا دمحم عمرو 

 54506برلم       22102121صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه كما هً وارده بالسجل التجاري ، تارٌخ : 

 احمد سعد عبد اللطٌؾ سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتوزٌع -  262

 عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة المناة العالمٌة للتجارة والتوزٌع-ألستاذ/ احمد دمحم عامرا 

السٌده/ نٌرفانا دمحم عمرو احمد سامً تركً عضو مجلس االداره ممثال عن شركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع مع بماء  

 54506برلم       22102121جاري ، تارٌخ : صالحٌات التولٌع نٌابه عن الشركه كما هً وارده بالسجل الت

مدحت دمحم ابراهٌم  خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اوال: اصبح حك التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت وامام  -  263

-ابراهٌم خلٌل البنون الثنٌن مجتمعٌن من المجموعتٌن التالٌتٌن بشرط تولٌع واحد من كل مجموعه وهم : المجموعه أ : مدحت دمحم

تامر عبدالعزٌز ابراهٌم -المجموعه ب : حازم عبدالعزٌز عبدالهادي احمد -احمد نور الدٌن حسن مرسً-حسام حسٌن دمحم احمد

ثانٌا اصبح حك التولٌع على شٌكات وتحوٌالت المرتبات الثنٌن مجتمعٌن من المجموعتٌن  -احمد مدحت دمحم ابراهٌم خلٌل -حٌدة

 122524برلم       22102121لٌع واحد من كل مجموعه وهم : المجموعه أ ، تارٌخ : التالٌتٌن بشرط تو

المجموعه ب: حازم -احمد انور الدٌن حسن-مدحت دمحم ابراهٌم  خلٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حسام حسٌن دمحم -  264

ى التسهٌالت او السحب على المكشوؾ من البنون ثالثا: اصبح حك التولٌع عل -امٌره مصطفى دمحم ٌحً-عبدالعزٌز عبدالهادى

برلم       22102121احمد انور الدٌن حسن ، تارٌخ : -حسام حسٌن دمحم-والمروض الثنٌن مجتمعٌن من السادة : مدحت دمحم ابراهٌم

122524 

لعامه الؽٌر العادٌه محمود حسٌن محمود سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه ا -  265

واٌضا التأشٌر بما ورد بعمد تعدٌل الشركه 2210/1/11والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2210/2/2المنعمد بتارٌخ 

ٌتولى ادارة  -(من عمد تاسٌس الشركه لتصبح كاالتً 12،11،5وذلن بتعدٌل المواد ارلام ) 2210ن / 2025المصدق برلم ط/

او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه العامه بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناء من طرٌمه التعٌٌن سالفه الذكر  عٌن الشركاء : الشركه مدٌر 

 122245برلم       22102121السٌد/علً ، تارٌخ :  -1022/1/22السٌد/ محمود حسٌن محمود سلٌمان موالٌد 

السٌد/ ناصر  -1061/2/12مدٌر عام  السٌد صدٌك دمحم موالٌد  محمود حسٌن محمود سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة   -  266

وٌباشر المدٌران وظائفه ما لمده ؼٌر محدده وٌمر المدٌران بانهما لم ٌسبك صدور   1062/4/0صالح الدٌن السٌد ابراهٌم موالٌد

صوص علٌها من المواد احكام لضائٌه ضد احدهما بعموبه جنائٌه او جنحه مخله بالشرؾ او بعموبه من العموبات المن

وذلن خالل الخمسه سنوات السابمه على تعٌنهم ) مالم ٌكن رد الٌه اعتباره(  وبانهم  1011/ 150من المانون  164,163,162,10

 122245برلم       22102121ٌمثل المدٌرون ، تارٌخ :  -ال ٌعملون بالحكومه او المطاع العام  او بمطاع االعمال العام 

د حسٌن محمود سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الشركه فى عاللتهما مع الؽٌر وله منفردا فى هذا الصدد محمو -  262

اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه 

سٌد صدٌك دمحم  او السٌد /ناصر صالح الدٌن السٌد ابراهٌم  منفردان الحك فى التعامل مع العامه وٌختص كال من السٌد /علً ال

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن لهما حك التولٌع على عمود المرض 

 122245برلم       22102121:  والرهن باسم الشركه واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه ، تارٌخ

محمود حسٌن محمود سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم  -  261

الشركه وضمن  اؼراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات 

م الشركه ولمصلحتها ولهما الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه باس

الؽٌر فى كل اوبعض  1العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن  حك  توكٌل وتفوٌض

 122245برلم       22102121ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  260

دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفسهم او للؽٌر ، تارٌخ :  -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  222

خ : دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفسهم او للؽٌر ، تارٌ -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  221

تارٌخ :  دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفسهم او للؽٌر ، -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  222

ٌر ، تارٌخ : دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفسهم او للؽ -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  223

و للؽٌر ، تارٌخ : دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفسهم ا -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

والشرٌن/ احمد ٌحى -ٌحً ابراهٌم كامل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  للشركاء/ ٌحى ابراهٌم كامل دمحم  -  224

هم او للؽٌر ، تارٌخ : دمحم ٌحٌى ابراهٌم كامل  لهم حك بٌع وشراء االصول الثابته والمعتوٌه المملوكه للشركه النفس -ابراهٌم كامل 

 64621برلم       22102121

برلم       22102121احمد رٌاض حمزة على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  225

231415 

م   برل    22102121احمد رٌاض حمزة على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  226

231415 

برلم       22102121احمد رٌاض حمزة على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  222

231415 

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً أن ٌكون اداره الشركه و حك التولٌع عنها  -  221

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم \السٌد  منفردا  للشرٌن المتضامن

الشركه و لتحمٌك اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات 

و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : و االلتراض و الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  

 244130برلم       22102125

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً أن ٌكون اداره الشركه و حك التولٌع عنها  -  220

طات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السل\منفردا  للشرٌن المتضامن السٌد 

الشركه و لتحمٌك اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات 

تارٌخ : و االلتراض و الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، 

 244130برلم       22102125

محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  اتفك الشركاء علً أن ٌكون اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا   -  212

كه و ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشر\للشرٌن المتضامن السٌد 

لتحمٌك اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و 

    22102125االلتراض و الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

 244130برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  اتفك الشركاء علً أن ٌكون اداره الشركه و حك التولٌع عنها منفردا  محمود ص -  211

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان و له كافة السلطات بشرط ان تكون األعمال التً تصدر منه باسم الشركه و \للشرٌن المتضامن السٌد 

و له حك فتح الحسابات الرسمٌه باسم الشركه و صرؾ و اٌداع الشٌكات و لتحمٌك اؼراضها وفً التولٌع اٌضا امام البنون 

    22102125االلتراض و الرهن و تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات  و له أن ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

 244130برلم   

نصب مدٌر تنفٌذي للشركه دون ان بكون له اٌه ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بتولً م -  212

 244130برلم       22102125سلطات اخري فى تمثٌل الشركه او التولٌع عنها امام الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌوسؾ شعبان حسن سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بتولً منصب مدٌر تنفٌذي للشركه دون ان بكون له اٌه  -  213

 244130برلم       22102125سلطات اخري فى تمثٌل الشركه او التولٌع عنها امام الؽٌر ، تارٌخ : 

مدٌر تنفٌذي للشركه دون ان بكون له اٌه سلطات اخري محمود صبحً ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  بتولً منصب  -  214

 244130برلم       22102125فى تمثٌل الشركه او التولٌع عنها امام الؽٌر ، تارٌخ : 

محمود صبحً ابراهٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر  بتولً منصب مدٌر تنفٌذي للشركه دون ان بكون له اٌه سلطات اخري  -  215

 244130برلم       22102125التولٌع عنها امام الؽٌر ، تارٌخ :  فى تمثٌل الشركه او

محمود احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  216

 242163برلم       22102125

لتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود احمد ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره وا -  212

 242163برلم       22102125

عبد الحمٌد ابو زٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فوض المجلس كال من االستاذ/عبد الحمٌد ابو زٌد عامر  -  211

السٌارات المملوكه للشركه وكذلن توكٌل الؽٌر فى واالستاذ/ عمرو عبد العاطً احمد ابو العنٌن منفردٌن فً التولٌع علً عمود بٌع 

تمثٌل الشركه امام ادارات المرور المختلفه والتعامل معها بانهاء اجراءات تجدٌد وترخٌص سٌارات الشركه وفً استالم وتسلٌم 

لتولٌع على عمود بٌع الرخص واللوحات وكذلن التعامل مع نٌابات المرور وفى اتخاذ كافه اجراءات نمل ملكٌه سٌارات الشركه وا

 223213برلم       22102125تلن السٌارات وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى وادارات المرور المعنٌه ، تارٌخ : 

برلم       22102125معانى مجدى عوٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  210

113222 

برلم       22102125عوٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  معانى مجدى -  202

113222 

برلم       22102125عادل على احمد عبد الرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  201

00412 

برلم       22102125من  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم مصباح عبدالمعطً عبده  شركة تضا -  202

242212 

برلم       22102125دمحم مصباح عبدالمعطً عبده  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  203

242212 

برلم       22102125ستلم كافه حموله ، تارٌخ : سعد دمحم عباس عبد العزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج وا -  204

242212 

برلم       22102125سعد دمحم عباس عبد العزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  205

242212 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رٌن المتضامن االخر دمحم مصباح عبدالمعطً عبده  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع مع الش -  206

 242212برلم       22102125مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم مصباح عبدالمعطً عبده  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن المتضامن االخر  -  202

 242212برلم       22102125مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد العزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن المتضامن االخر مجتمعٌن  سعد دمحم عباس -  201

 242212برلم       22102125او منفردٌن ، تارٌخ : 

سعد دمحم عباس عبد العزٌز  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن المتضامن االخر مجتمعٌن  -  200

 242212برلم       22102125و منفردٌن ، تارٌخ : ا

دمحم عادل دمحم صادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن للسٌد/ دمحم عادل دمحم صادق  -  322

الشركه بشرط ان تكون  والسٌد/ سٌد محمود احمد والسٌد/ عادل دمحم صادق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض

االعمال التً تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهم الحك فى ادارة كافه المعامالت اٌا كانت لٌمتها وكذلن التعامل مع 

البنون وفتح حسابات باسم الشركه والسحب واالٌداع و التولٌع على جمٌع العمود والتصرفات الخاصه بادارة الشركه وتعٌٌن وعزل 

 232102برلم       22102126تخدمً وتحدٌد رواتبهم ، تارٌخ : مس

دمحم عادل دمحم صادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن للسٌد/ دمحم عادل دمحم صادق  -  321

لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون  والسٌد/ سٌد محمود احمد والسٌد/ عادل دمحم صادق مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات

االعمال التً تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهم الحك فى ادارة كافه المعامالت اٌا كانت لٌمتها وكذلن التعامل مع 

ٌٌن وعزل البنون وفتح حسابات باسم الشركه والسحب واالٌداع و التولٌع على جمٌع العمود والتصرفات الخاصه بادارة الشركه وتع

 232102برلم       22102126مستخدمً وتحدٌد رواتبهم ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم فرحات سعودي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / له حك االداره و التولٌع منفردا وٌمثل الشركه فً  -  322

اسمها فٌما عدا احتفظ بٌه صراحه عمد الشركه عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل ب

وللمدٌر منفردا الحك فً التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

لً الشٌكات وفتح االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع ع

 242024برلم       22102126وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم فرحات سعودي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صور التعامل مع البنون والمصارؾ وابرام كافه العمود  -  323

لنمد او باالجل وله حك االلتراض والرهن وبٌع اصول  وممتلكات الشركه والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه با

 242024برلم       22102126باسم ولصالح الشركه وله حك تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 235526 برلم      22102126هٌثم فاٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  324

 235526برلم       22102126هٌثم فاٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  325

    22102126احمد السٌد مرشدى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  326

 235526برلم   

    22102126ى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد السٌد مرشد -  322

 235526برلم   

برلم       22102126حسن فاٌز حسن صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

235526 

برلم       22102126ن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن فاٌز حسن صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  320

235526 

    22102126هٌثم فاٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدار والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  312

 235526برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22102126كٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : هٌثم فاٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدار والتولٌع للشرٌ -  311

 235526برلم   

احمد السٌد مرشدى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدار والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  312

 235526برلم       22102126تارٌخ : 

احمد السٌد مرشدى عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدار والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  313

 235526برلم       22102126تارٌخ : 

حسن فاٌز حسن صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدار والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  314

 235526برلم       22102126

حسن فاٌز حسن صادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدار والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  315

 235526برلم       22102126

 سمر سعٌد فرج ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع من حك الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او -  316

منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكال التعامل من فتح حسابات 

وسحب واٌداع وبٌع ورهن والتراض والتولٌع على الشٌكات ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ما سبك ، تارٌخ : 

 242433برلم       22102126

سٌؾ صادق فوزي للٌنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صادق فوزي للٌنً  -  312

وسٌؾ صادق فوزي للٌنً مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى االدارة وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الرسمٌه والؽٌر الرسمٌه 

لسحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وكذلن حك بٌع وشراء واالفراد والشركات والبنون ولهما حك ا

المنموالت والسٌارات امام الحصول علً التسهٌالت البنكٌه والمرض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : والبنون فتكون للسٌد/صادق فوزي صادق للٌنً منفردا لصالح الشركه واسمها او 

 02621برلم       22102122

سٌؾ صادق فوزي للٌنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صادق فوزي للٌنً  -  311

ه الجهات الرسمٌه والؽٌر الرسمٌه وسٌؾ صادق فوزي للٌنً مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى االدارة وتمثٌل الشركه امام كاف

واالفراد والشركات والبنون ولهما حك السحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وكذلن حك بٌع وشراء 

المنموالت والسٌارات امام الحصول علً التسهٌالت البنكٌه والمرض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

بنون فتكون للسٌد/صادق فوزي صادق للٌنً منفردا لصالح الشركه واسمها او للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : وال

 02621برلم       22102122

صادق فوزى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صادق فوزي للٌنً وسٌؾ  -  310

ً مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى االدارة وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الرسمٌه والؽٌر الرسمٌه واالفراد صادق فوزي للٌن

والشركات والبنون ولهما حك السحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وكذلن حك بٌع وشراء المنموالت 

نكٌه والمرض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والبنون فتكون والسٌارات امام الحصول علً التسهٌالت الب

برلم       22102122للسٌد/صادق فوزي صادق للٌنً منفردا لصالح الشركه واسمها او للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

02621 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن صادق فوزي للٌنً وسٌؾ صادق فوزى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة  -  322

صادق فوزي للٌنً مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى االدارة وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الرسمٌه والؽٌر الرسمٌه واالفراد 

ن حك بٌع وشراء المنموالت والشركات والبنون ولهما حك السحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وكذل

والسٌارات امام الحصول علً التسهٌالت البنكٌه والمرض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والبنون فتكون 

برلم       22102122للسٌد/صادق فوزي صادق للٌنً منفردا لصالح الشركه واسمها او للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

02621 

واٌضا   2210/2/15صادر فً  2210/ 50منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  321

لبول االستماله الممدمه من السٌده الدكتوره/ منً حسٌن سٌد  2210/1/22الصادر فى  2210/622التأشٌر بما ورد بالمرار رلم 

عن استكمال مده رئاستها للشركه  وٌكلؾ السٌد الكٌمٌائً /دمحم سٌد هاشم بالمٌام  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بالشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بتٌسٌر اعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركه المصرٌه النتاج االمصال واللماحات لمده سته اشهر _تفوٌض كال من 

 152552برلم       22102122:  االتً اسمائهم بالتولٌع علً كافه المعامالت البنكٌه مجتمعٌن ، تارٌخ

واٌضا   2210/2/15صادر فً  2210/ 50منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  322

لبول االستماله الممدمه من السٌده الدكتوره/ منً حسٌن سٌد  2210/1/22الصادر فى  2210/622التأشٌر بما ورد بالمرار رلم 

ارة والعضو المنتدب بالشركه عن استكمال مده رئاستها للشركه  وٌكلؾ السٌد الكٌمٌائً /دمحم سٌد هاشم بالمٌام رئٌس مجلس االد

بتٌسٌر اعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركه المصرٌه النتاج االمصال واللماحات لمده سته اشهر _تفوٌض كال من 

 152552برلم       22102122ت البنكٌه مجتمعٌن ، تارٌخ : االتً اسمائهم بالتولٌع علً كافه المعامال

واٌضا   2210/2/15صادر فً  2210/ 50منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  323

نً حسٌن سٌد لبول االستماله الممدمه من السٌده الدكتوره/ م 2210/1/22الصادر فى  2210/622التأشٌر بما ورد بالمرار رلم 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بالشركه عن استكمال مده رئاستها للشركه  وٌكلؾ السٌد الكٌمٌائً /دمحم سٌد هاشم بالمٌام 

بتٌسٌر اعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركه المصرٌه النتاج االمصال واللماحات لمده سته اشهر _تفوٌض كال من 

 152552برلم       22102122بالتولٌع علً كافه المعامالت البنكٌه مجتمعٌن ، تارٌخ :  االتً اسمائهم

_االستاذه/ نٌفٌن نصر حافظ رئٌس المطاع المالً) تولٌع اول 1منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  324

 152552برلم       22102122خ : _االستاذ/هانً سامً دمحم منصور  مدٌر االستٌراد )تولٌع ثان( ، تار2ٌ(_

_االستاذه/ نٌفٌن نصر حافظ رئٌس المطاع المالً) تولٌع اول 1منً حسٌن سٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  325

 152552برلم       22102122_االستاذ/هانً سامً دمحم منصور  مدٌر االستٌراد )تولٌع ثان( ، تارٌخ : 2(_

_االستاذه/ نٌفٌن نصر حافظ رئٌس المطاع المالً) تولٌع اول 1شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منً حسٌن سٌد   -  326

 152552برلم       22102122_االستاذ/هانً سامً دمحم منصور  مدٌر االستٌراد )تولٌع ثان( ، تارٌخ : 2(_

    22102121م كافه حموله ، تارٌخ : خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستل -  322

 236162برلم   

    22102121خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

 236162برلم   

    22102121، تارٌخ : خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  320

 236162برلم   

    22102121خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  332

 236162برلم   

   برلم    22102121احمد حسن سٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  331

236162 

برلم       22102121احمد حسن سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  332

236162 

برلم       22102121احمد حسن سٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  333

236162 

برلم       22102121ة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسن سٌد حسن  توصٌ -  334

236162 

خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء  -  335

 236162برلم       22102121موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء  -  336

 236162برلم       22102121موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

_دخول اثنٌن شركاء خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا  -  332

 236162برلم       22102121موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

خالد طاهر دمحم مصطفً السرجانً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء  -  331

 236162برلم       22102121موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

د حسن سٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن احم -  330

 236162برلم       22102121مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

احمد حسن سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن  -  342

 236162برلم       22102121رٌن بالعمد ، تارٌخ : مذكو

احمد حسن سٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن  -  341

 236162برلم       22102121مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

احمد حسن سٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن  -  342

 236162برلم       22102121مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ت الصادره فوزى ابراهٌم السٌد المصراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  حك التولٌع على الخطابا -  343

من الشركه للمرور لكل من السٌد/فوزي ابراهٌم السٌد المصراوي رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا والسٌد/هشام دمحم 

ابراهٌم المصراوي العضو المنتدب منفردا ولكل من السٌد/سامح ابو الفتوح سٌد احمد عضو مجلس االدارة والسٌد/احمد دمحم عبد 

 64204برلم       22102121ئٌس لطاع المبٌعات مجتمعٌن ، تارٌخ : الرحمن الجوهري ر

دمحم محمود فرج حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حك التولٌع على الخطابات الصادره من الشركه للمرور لكل من  -  344

دمحم ابراهٌم المصراوي العضو السٌد/فوزي ابراهٌم السٌد المصراوي رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب منفردا والسٌد/هشام 

المنتدب منفردا ولكل من السٌد/سامح ابو الفتوح سٌد احمد عضو مجلس االدارة والسٌد/احمد دمحم عبد الرحمن الجوهري رئٌس لطاع 

 64204برلم       22102121المبٌعات مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برلم       22102121ادارة وعضو منتدب  تعٌٌن ، تارٌخ : فوزى ابراهٌم السٌد المصراوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  345

64204 

 64204برلم       22102121دمحم محمود فرج حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تعٌٌن ، تارٌخ :  -  346

لمنعمده فى خالد ناجى ابراهٌم عطٌه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  طبما لمرار الجمعٌه العامه العادٌه للشركه ا -  342

تم تجدٌد مده مجلس ادارة الشركه بنفس  2211/12/12والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فً  2211/3/31

تشكٌله السابك لمده اخري علً ان ٌكون عالنحو االتى : خالد ناجً ابراهٌم عطٌه رئٌس مجلس االدارة _ابراهٌم ناجً ابراهٌم 

    22102121فاطمه ناجً ابراهٌم عطٌه  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : -االداره والعضو المنتدب  عطٌه نائب رئٌس مجلس

 01212برلم   

ٌاسر محمود راشد)رئٌس مجلس -1ٌاسر محمود راشد محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اصبح التشكٌل/ -  341

احمد مصطفى -4اٌمن صابر احمد)عضو مجلس االداره المنتدب( -3اٌهاب احمد كمال)نائب رئٌس مجلس االداره( -2االداره( 

ٌاسٌن دمحم -6الحمد دمحم هٌثم الخٌاط) عضو مجلس االداره ؼٌر تنفٌذي( -5حلبص) عضو مجلس االداره ممثال المصرؾ المتحد( 

 244224برلم       22102121عمرو فوزى احمد دمحم) عضو ؼٌر تنفٌذي مستمل( ، تارٌخ : -2ٌاسٌن)عضو ؼٌر تنفٌذي مستمل(

دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وذلن فٌما ٌخص مصلحه  -  340

الشهر العمارى والتوثٌك فى كل ما ٌخص البٌع والشراء باسم الشركه وبٌع وشراء السٌارات باسم الشركه واستخراج كافه الرخص 

المرور المختلفه كما له الحك فً بٌع وشراء كافه االصول الثابت منها والمنمول واالالت والمعدات الالزمه لالنتاج باسم من ادارات 

الشركه وله الحك فً التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك علٌها الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه وادخال اٌه تعدٌالت تطرأ على مواد 

 113555برلم       22102121وخاصه امام الشهر العماري ، تارٌخ :  النظام االساسً للشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وذلن فٌما ٌخص مصلحه  -  352

ت باسم الشركه واستخراج كافه الرخص الشهر العمارى والتوثٌك فى كل ما ٌخص البٌع والشراء باسم الشركه وبٌع وشراء السٌارا

من ادارات المرور المختلفه كما له الحك فً بٌع وشراء كافه االصول الثابت منها والمنمول واالالت والمعدات الالزمه لالنتاج باسم 

تعدٌالت تطرأ على مواد  الشركه وله الحك فً التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك علٌها الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه وادخال اٌه

 113555برلم       22102121النظام االساسً للشركه وخاصه امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وذلن فٌما ٌخص مصلحه  -  351

البٌع والشراء باسم الشركه وبٌع وشراء السٌارات باسم الشركه واستخراج كافه الرخص الشهر العمارى والتوثٌك فى كل ما ٌخص 

من ادارات المرور المختلفه كما له الحك فً بٌع وشراء كافه االصول الثابت منها والمنمول واالالت والمعدات الالزمه لالنتاج باسم 

لٌها الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه وادخال اٌه تعدٌالت تطرأ على مواد الشركه وله الحك فً التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك ع

 113555برلم       22102121النظام االساسً للشركه وخاصه امام الشهر العماري ، تارٌخ : 

مختلفه دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتوثٌك وهٌئه االستثمار بجمٌع لطاعاتها ال -  352

والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر من االختصاصات السابمه 

 113555برلم       22102121ذكرها ، تارٌخ : 

اعاتها المختلفه دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتوثٌك وهٌئه االستثمار بجمٌع لط -  353

والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر من االختصاصات السابمه 

 113555برلم       22102121ذكرها ، تارٌخ : 

بجمٌع لطاعاتها المختلفه  دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والتوثٌك وهٌئه االستثمار -  354

والسجل التجاري ومصلحه الضرائب المصرٌه كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض ما ذكر من االختصاصات السابمه 

 113555برلم       22102121ذكرها ، تارٌخ : 

اساس تطبٌك نظام التولٌع الثنائً ٌتم تشكٌل -1شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  355

تكون صالحٌه -3تنمسم تولٌعات المفوضٌن بالتولٌع على الشركة الى تولٌع فئه)أ( وتولٌع فئه)ب(-2مجتمعٌن على كافه المعامالت 

سمائه الؾ تكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن احدهما فئه)أ( واالخر فئه)ب(بحد الصى خم-4التولٌع لتولٌعٌن للفئه )أ( بدون حد الصً

تحدد تولٌعات فئه)أ(لكل من: -6ال تمنح اى صالحٌه مالٌة لتولٌعٌن معا من الفئه)أ( -5جنٌه او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه

 154322برلم       22102120االستاذ/شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم)رئٌس مجلس ادارة( االستاذ/دمحم ، تارٌخ : 

ٌتم تشكٌل اساس تطبٌك نظام التولٌع الثنائً -1ى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماض -  356

تكون صالحٌه -3تنمسم تولٌعات المفوضٌن بالتولٌع على الشركة الى تولٌع فئه)أ( وتولٌع فئه)ب(-2مجتمعٌن على كافه المعامالت 

ولٌعٌن احدهما فئه)أ( واالخر فئه)ب(بحد الصى خمسمائه الؾ تكون صالحٌه التولٌع لت-4التولٌع لتولٌعٌن للفئه )أ( بدون حد الصً

تحدد تولٌعات فئه)أ(لكل من: -6ال تمنح اى صالحٌه مالٌة لتولٌعٌن معا من الفئه)أ( -5جنٌه او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه

 154322م   برل    22102120االستاذ/شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم)رئٌس مجلس ادارة( االستاذ/دمحم ، تارٌخ : 

شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ماهر دمحم على)نائب رئٌس مجلس االداره( االستاذ/  -  352

هشام حسن احمد)عضو مجلس االداره(االستاذه/ؼادة عبدالرؤوؾ دمحم)عضو مجلس اداره المنتدب والرئٌس التنفٌذي( االستاذ/رفٌك 

تحدد تولٌعات فئه)ب( لكل من -2و مجلس االداره( االستاذ/ امجد مصطفى احمد) مدٌر عملٌات المجموعه(الفهد المنصور )عض

االستاذه/هند عبدالرحمن الخمٌسً)رئٌس لطاع الموارد البشرٌه والشئون االدارٌه( على ان ٌكون تولٌع الفئه)ب( مجتمعا مع احد 

 154322برلم       22102120خمسمائه الؾ جنٌه ، تارٌخ :  الساده المذكورٌن بعالٌه بتولٌع )أ( وذلن بحد الصى

شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ماهر دمحم على)نائب رئٌس مجلس االداره( االستاذ/  -  351

ٌس التنفٌذي( االستاذ/رفٌك هشام حسن احمد)عضو مجلس االداره(االستاذه/ؼادة عبدالرؤوؾ دمحم)عضو مجلس اداره المنتدب والرئ

تحدد تولٌعات فئه)ب( لكل من -2الفهد المنصور )عضو مجلس االداره( االستاذ/ امجد مصطفى احمد) مدٌر عملٌات المجموعه(

االستاذه/هند عبدالرحمن الخمٌسً)رئٌس لطاع الموارد البشرٌه والشئون االدارٌه( على ان ٌكون تولٌع الفئه)ب( مجتمعا مع احد 

 154322برلم       22102120ه المذكورٌن بعالٌه بتولٌع )أ( وذلن بحد الصى خمسمائه الؾ جنٌه ، تارٌخ : الساد

شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه وتبمً صالحٌه  -  350

اعاده تشكٌل  -لتى تمدم الشركة بادارتها مع البنون والؽٌر كما هً دون تؽٌٌر التعامل فٌما ٌتعلك بمعامالت المحافظ والصنادٌك ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-ؼٌر تنفٌذي( السٌد/دمحم ماهر دمحم على)نائب رئٌس مجلس ادارة-مجلس االداره : السٌد/شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم)رئٌس مجلس ادارة

ؼٌر تنفٌذي( -ة براٌم المابضه لالستثمارات المالٌهؼٌر تنفٌذي(السٌد/ هشام حسن احمد ابراهٌم)عضو مجلس ادارة  ممثال لشرك

 154322برلم       22102120السٌد/ؼاده عبد الروؤؾ دمحم الماضى)عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : 

شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  او ما ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه وتبمً صالحٌه  -  362

اعاده تشكٌل  -تعامل فٌما ٌتعلك بمعامالت المحافظ والصنادٌك التى تمدم الشركة بادارتها مع البنون والؽٌر كما هً دون تؽٌٌر ال

-ؼٌر تنفٌذي( السٌد/دمحم ماهر دمحم على)نائب رئٌس مجلس ادارة-مجلس االداره : السٌد/شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم)رئٌس مجلس ادارة

ؼٌر تنفٌذي( -م حسن احمد ابراهٌم)عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة براٌم المابضه لالستثمارات المالٌهؼٌر تنفٌذي(السٌد/ هشا

 154322برلم       22102120السٌد/ؼاده عبد الروؤؾ دمحم الماضى)عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : 

-ممثال لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه  -شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  361

ؼٌر تنفٌذي( السٌد/ -تنفٌذي( السٌد/خالد حسن محمود راشد)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة براٌم المابضه لالستثمارت المالٌه

ؼٌر تنفٌذي( -ةرفٌك الفهد المنصور كمال الدٌن)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة براٌم المابضه لالستثمارت المالٌ

مستمل( ، -مستمل( السٌد/دمحم صالح الٌن دمحم )عضو مجلس االداره-السٌد/مصطفى عبدالمنعم حسن الحٌوان)عضو مجلس االداره

 154322برلم       22102120تارٌخ : 

-ستثمارات المالٌه ممثال لشركه براٌم المابضه لال -شٌرٌن عبد الروؤؾ دمحم الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  362

ؼٌر تنفٌذي( السٌد/ -تنفٌذي( السٌد/خالد حسن محمود راشد)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة براٌم المابضه لالستثمارت المالٌه

ؼٌر تنفٌذي( -رفٌك الفهد المنصور كمال الدٌن)عضو مجلس االداره ممثال عن شركة براٌم المابضه لالستثمارت المالٌة

مستمل( ، -مستمل( السٌد/دمحم صالح الٌن دمحم )عضو مجلس االداره-دالمنعم حسن الحٌوان)عضو مجلس االدارهالسٌد/مصطفى عب

 154322برلم       22102120تارٌخ : 

رامز عادل مورٌس ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع  -  363

ع االجراءات وسحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وااللتراض وفتح واؼالق الحسابات الخاصة بالشركه مكفوله للشركاء البنون فً جمٌ

 244156برلم       22102120مجتمعٌن فمط فٌما ٌحمك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

او منفردٌن حك التعامل مع رامز عادل مورٌس ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن  -  364

البنون فً جمٌع االجراءات وسحب واٌداع وصرؾ الشٌكات وااللتراض وفتح واؼالق الحسابات الخاصة بالشركه مكفوله للشركاء 

 244156برلم       22102120مجتمعٌن فمط فٌما ٌحمك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

برلم       22102120ضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : ناصر محمود على الشٌٌن  شركة تضامن  شرٌن مت -  365

102532 

برلم       22102120ناصر محمود على الشٌٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  366

102532 

برلم       22102120تارٌخ : احمد سٌد احمد ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ،  -  362

102532 

برلم       22102120احمد سٌد احمد ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  361

102532 

 ناصر محمود على الشٌٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى حك االدارة و التولٌع لة منفردا على ان ٌموم بتمثٌل  -  360

الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و لة حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعالد فى كل ما ٌتعلك 

بأمور الشركة منفردا و لة حك فتح الحسابات لدى المصارؾ و السحب و االٌداع و التولٌع على كافة المعامالت المصرفٌة و التمٌع 

و المروض و االعتمادات و لة حك تفوٌض اى من الشركاء او الؽٌر فى اعمال ٌراها ضرورٌة و الزمة على عمود التسهٌالت 

 102532برلم       22102120لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

 

ناصر محمود على الشٌٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌتولى حك االدارة و التولٌع لة منفردا على ان ٌموم بتمثٌل   -  322

الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و لة حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعالد فى كل ما ٌتعلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ك فتح الحسابات لدى المصارؾ و السحب و االٌداع و التولٌع على كافة المعامالت المصرفٌة و التمٌع بأمور الشركة منفردا و لة ح

على عمود التسهٌالت و المروض و االعتمادات و لة حك تفوٌض اى من الشركاء او الؽٌر فى اعمال ٌراها ضرورٌة و الزمة 

 102532برلم       22102120لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

 

احمد سٌد احمد ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى حك االدارة و التولٌع لة منفردا على ان ٌموم بتمثٌل  الشركة  -  321

امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و لة حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعالد فى كل ما ٌتعلك بأمور 

فتح الحسابات لدى المصارؾ و السحب و االٌداع و التولٌع على كافة المعامالت المصرفٌة و التمٌع على الشركة منفردا و لة حك 

عمود التسهٌالت و المروض و االعتمادات و لة حك تفوٌض اى من الشركاء او الؽٌر فى اعمال ٌراها ضرورٌة و الزمة لتحمٌك 

 102532برلم       22102120اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

احمد سٌد احمد ؼنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى حك االدارة و التولٌع لة منفردا على ان ٌموم بتمثٌل  الشركة  -  322

امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و لة حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعالد فى كل ما ٌتعلك بأمور 

الحسابات لدى المصارؾ و السحب و االٌداع و التولٌع على كافة المعامالت المصرفٌة و التمٌع على  الشركة منفردا و لة حك فتح

عمود التسهٌالت و المروض و االعتمادات و لة حك تفوٌض اى من الشركاء او الؽٌر فى اعمال ٌراها ضرورٌة و الزمة لتحمٌك 

 102532برلم       22102120اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

 65404برلم       22102120سٌد على  دمحم  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  323

 65404برلم       22102120سٌد على  دمحم  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  324

 65404برلم       22102120رٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم سٌد على دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  325

 65404برلم       22102120دمحم سٌد على دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  326

لطات لتحمٌك ؼرض سٌد على  دمحم  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الس -  322

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها_دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 65404برلم       22102120

حمٌك ؼرض سٌد على  دمحم  ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لت -  321

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها_دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 65404برلم       22102120

ؼرض  دمحم سٌد على دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك -  320

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها_دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 65404برلم       22102120

 دمحم سٌد على دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض -  312

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها_دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 65404برلم       22102120

دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وافك مجلس ادارة الشركة باالجماع على ان تكون صالحٌات  -  311

)اوال( فٌما ٌخص الحك فى فتح و ؼلك الحسابات البنكٌة و اصدار المدفوعات و الشٌكات و التحوٌالت البنكٌة و -كالتالى  التولٌع

االلتراض و الرهن و تولٌع عمود التسهٌالت البنكٌة و اصدار خطابات الضمان و كفالة الشركات التابعة والشمٌمة و اصدار السندات 

ٌع على ذلن الثنٌن من افراد الفئة )أ ( مجتمعٌن على ان تكون احدهما الرئٌس التنفٌذى او رئٌس مجلس االذونٌة .ٌكون الحك فى تول

 125262برلم       22102120)ثانٌا(فٌما ، تارٌخ :  -االدارة وذلن بدون حد الصى 

تسجٌل االصول الؽمارٌة  دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌخص الحك فى شراء و بٌع و -  312

المنمولة للشركة ٌكون الحك فى التولٌععلى ذلن الثنٌن من افراد الفئة )أ( مجتمعٌن على ان ٌكون احدهما الرئٌس التنفٌذى او رئٌس 

ٌع )ثالثا( فٌما ٌخص الحك فى التولٌع على عمود شراء االجهزة و المعدات و االثاث و جم -مجلس االدارة و ذلن بدون حد الصى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مستلزمات الشركة و ٌكون الحك فى التولٌع على ذلن الثنٌن من افراد الفئة )ا( مجتمعٌن على ان ٌكون احدهما الرئٌس التنفٌذى او 

 125262برلم       22102120)رابعا ( ، تارٌخ :  -رئٌس مجلس االدارة و ذلن بدون حد الصى 

مجلس ادارة  فٌما ٌخص الحك فى التولٌع على عمود التأجٌر و التسوٌك و دمحم ماهر دمحم على  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  313

الصٌانة ٌكون الحك فى التولٌع على ذلن الثنٌن من افراد الفئة )أ( مجتمعٌن على ان ٌكون احداهما الرئٌس التنفٌذى او رئٌس مجلس 

ٌرٌن و الموظفٌٌن و تحدٌد مرتباتهم و مكافأتهم )خامسا ( فٌما ٌخص الحك فى تعٌٌن و عزل المد-االدارة و ذلن بدون حد الصى 

 125262برلم       22102120ٌكون للرئٌس التنفٌذى مجتمعا مع احد المفوضٌٌن بالتولٌع فى الفئة )ب( ، تارٌخ : 

رٌخ : كامل االهلٌة  له حك بٌع االصول المملوكه للشركه ، تا-كرٌم عادل دمحم ابراهٌم المناوى  توصٌة بسٌطة  تاجر -  314

 231223برلم       22102120

كامل االهلٌة  له حك بٌع االصول المملوكه للشركه ، تارٌخ : -كرٌم عادل دمحم ابراهٌم المناوى  شركة تضامن  تاجر -  315

 231223برلم       22102120

وضمن اؼراضها امام جمٌع  ثروت طه بدوى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له منفردا حك التعامل باسم الشركه -  316

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وحك التولٌع علً عمود تأسٌس 

الشركات وحك التولٌع علً عمود التعدٌل امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه 

اتها العمارٌه واالراضً والسٌارات والمنموالت والتولٌع على عمود البٌع امام الشهر العمارى كل ذلن باسم الشركه ولصالحها وممتلك

 220062برلم       22102120وفى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

لتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات بكافه البنون والمصارؾ ثروت طه بدوى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وا -  312

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك الرهن والتولٌع على عمود الرهن بكافه اشكاله والتعامل مع شركات التأجٌر التموٌلً 

الحك فى تعٌٌن وعزل وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولصالحها وله 

مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه  

 220062برلم       22102120وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركه بالتمد او االجل وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او ثروت طه بدوى محمود   -  311

 220062برلم       22102120بعض ما ذكر مع بماء صالحٌات واختصاصات بالً الشركاء كما هً دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

برلم       22102120كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم حسن دمحم الهدٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم -  310

105321 

برلم       22102120دمحم حسن دمحم الهدٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  302

105321 

برلم       22102120دمحم حسن دمحم الهدٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  301

105321 

برلم       22102120دمحم حسن دمحم الهدٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  302

105321 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    
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 103425برلم       22102121، تارٌخ :  0116  2224/5/22خالد جمال دمحم الٌمنى  سارى حتى  -  5

 122056برلم       22102121، تارٌخ :  0145  2221/2/26ٌسرى   دمحم  حلمى  البكرى  ساري حتى -  6

 122056برلم       22102121، تارٌخ :  0145  2221/2/26ٌسرى   حلمى  دمحم  البكرى  ساري حتى -  2

 101152برلم       22102121، تارٌخ :  0105جمٌل عثمان محمود ادرٌس     -  1

 222455برلم       22102121، تارٌخ :  0132  2222/3/12ابراهٌم عبد الفتاح رمضان ابو الدهب  سارى حتى  -  0

 102412برلم       22102121، تارٌخ :  0121ازهار السٌد ابراهٌم عتاب     -  12

 102412برلم       22102121، تارٌخ :  0122ازهار السٌد ابراهٌم عتاب     -  11

 151162برلم       22102121، تارٌخ :  0112  2223/1/13مجدي شرؾ الدٌن علً شرؾ الدٌن  سارى حتى  -  12

 232241برلم       22102121، تارٌخ :  0140مسعد عنتر مسعد ٌوسؾ     -  13

 221165برلم       22102121ارٌخ : ، ت 111152  2223/3/16عبدالجابر دمحم على دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  14

 215122برلم       22102121، تارٌخ :  0131  2221/12/1سٌد كامل سٌد دمحم  سارى حتى  -  15

 105241برلم       22102121، تارٌخ :  0136  2224/2/22طلعت عوٌس توفٌك سعٌد  ساري حتً  -  16

برلم       22102121، تارٌخ :  0136  2224/2/22ري حتً طلعت للتورٌدات العمومٌه ومهمات المكاتب  سا -  12

105241 

برلم       22102121، تارٌخ :  0136  2224/2/22مكتب طلعت للتورٌدات العمومٌه ومهمات المكاتب  ساري حتً  -  11

105241 

 102551برلم       22102121، تارٌخ :  0126  2224/4/21خالد عمران حسٌن عمران  سارى حتى  -  10

 104352برلم       22102121، تارٌخ :  10151  2224/6/22ابراهٌم صالح عبدهللا جاد  ساري حتً  -  22

 122051برلم       22102121، تارٌخ :  0101عاطؾ دمحم احمد دمحم معبد     -  21
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 122051م   برل    22102121، تارٌخ :  0102  2222/6/22عاطؾ دمحم احمد دمحم معبد  سارى حتى  -  22

 213252برلم       22102121، تارٌخ :  0156  2221/6/26اٌهاب دمحم عبد الحمٌد احمد  سارى حتى  -  23

 213466برلم       22102121، تارٌخ :  0161الضبع سامى كامل خلٌل     -  24

 115623برلم       22102124، تارٌخ :  0022  2222/2/13عصام دمحم دمحم محمود  سارى حتى  -  25

 155354برلم       22102124، تارٌخ :  0023مكتب الشاهد للرحالت     -  26

 155354برلم       22102124، تارٌخ :  0024  2223/0/0مكتب الشاهد للرحالت  سارى حتى  -  22

 103215برلم       22102124، تارٌخ :  0042  2224/5/24عبدالفتاح مراد عالم  سارى حتى  عالم -  21

 22662برلم       22102124، تارٌخ :  0046حسٌن عجمى دمحم بدر     -  20

 22662برلم       22102124، تارٌخ :  0042حسٌن عجمى دمحم بدر     -  32

 22662برلم       22102124رٌخ : ، تا 0041حسٌن عجمى دمحم بدر     -  31

 22662برلم       22102124، تارٌخ :  0040حسٌن عجمى دمحم بدر     -  32

 22662برلم       22102124، تارٌخ :  0052حسٌن عجمى دمحم بدر     -  33

 22662برلم       22102124، تارٌخ :  0051حسٌن عجمى دمحم بدر     -  34

 105661برلم       22102124، تارٌخ :  0020  2224/1/11ؼازى  ساري حتى ٌاسر ؼرٌب ملٌجى -  35

 160410برلم       22102124، تارٌخ :  0032  2222/2/24دمحم حسن سٌد حسن  سارى حتى  -  36

 104634برلم       22102124، تارٌخ :  0012  2223/2/11ناصر دمحم مهنى عبدهللا  سارى حتى  -  32

 152201برلم       22102124، تارٌخ :  0034ٌن فانوس    صبحى ام -  31

 152201برلم       22102124، تارٌخ :  0035  2223/3/14صبحى امٌن فانوس  ساري حتى -  30

 225212برلم       22102124، تارٌخ :  0052  2222/0/4سعٌد سٌد جمعه دمحم احمد  ساري حتى -  42

 221216برلم       22102124، تارٌخ :  12242    سعد هللا عٌاد صالح مبرون -  41

 164612برلم       22102124، تارٌخ :  0010محمود احمد عبد المعطى عبد المجٌد     -  42

 164612برلم       22102124، تارٌخ :  0022محمود احمد عبد المعطى عبد المجٌد     -  43

 210224برلم       22102124، تارٌخ :  0021  2222/2/21صالح رٌاض عبد الحمٌد احمد  ساري حتى -  44

 232121برلم       22102124، تارٌخ :  0032  2223/6/11عمرو دمحم ابراهٌم مراد  سارى حتى  -  45

 211466برلم       22102124، تارٌخ :  0064  2222/1/2عالء عشرى دمحم حسانٌن  ساري حتى -  46

 211466برلم       22102124، تارٌخ :  0064  2222/1/2ه و التورٌدات  ساري حتىعشرى للمماوالت الهندسٌ -  42

 210141برلم       22102124، تارٌخ :  0036دمحم سٌؾ الدٌن رضوان     -  41

 221331برلم       22102125، تارٌخ :  12224  2222/4/0محمود فرج محمود خلٌل  ساري حتى  -  40
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 162060برلم       22102125، تارٌخ :  12212  2224/2/12براهٌم احمد  سارى حتى اكرم ا \صٌدلٌه د -  52

 222226برلم       22102125، تارٌخ :  12232  2222/12/22سماء حسن على حسن  ساري حتً  -  51

 221212برلم       22102125، تارٌخ :  0023  2222/12/0محمود سٌد عبده محمود  ساري حتى  -  52

 102551برلم       22102125، تارٌخ :  0000  2224/11/2حاتم دمحم احمد على  سارى حتى  -  53

 102516برلم       22102125، تارٌخ :  12216  2223/4/26سمٌر جورجى دٌمترى  سارى حتى  -  54

 161312   برلم    22102125، تارٌخ :  12252  2224/2/32اشرؾ دمحم احمد اسماعٌل  سارى حتى  -  55

 212251برلم       22102125، تارٌخ :  12256  2221/11/22على فرحات رسمى دمحم  سارى حتى  -  56

 225052برلم       22102125، تارٌخ :  0005  2222/0/25محرم عبد النعٌم رشوان حسن  سارى حتى  -  52

 223320برلم       22102125خ : ، تارٌ 0022  2222/6/12شعبان فتحى فرحات بندارى  ساري حتى  -  51

 111521برلم       22102125، تارٌخ :  0022  2222/5/5سمٌر دمحم عباس مرسى عبد ربه  سارى حتى  -  50

 64216برلم       22102125، تارٌخ :  12256عبدهللا دمحم عبدهللا     -  62

 141046برلم       22102125، تارٌخ :  12222صٌدلٌه د . مرلس     -  61

 141046برلم       22102125، تارٌخ :  12223  2222/1/22صٌدلٌه د . مرلس  سارى حتى  -  62

 212630برلم       22102125، تارٌخ :  1226  2221/6/12اسحاق جابر عوض ؼبلاير  سارى حتى  -  63

 225112رلم   ب    22102125، تارٌخ :  0006  2222/0/3عطٌه جمعه جمعه سالم  ساري حتى  -  64

 221023برلم       22102125، تارٌخ :  12212  2221/1/12نادٌة حلٌم معوض فلتس  سارى حتى  -  65

برلم       22102125، تارٌخ :  12220  2224/3/13مؤسسه البرانى للمستلزمات الطبٌه والتورٌدات  ساري حتى  -  66

151354 

 153535برلم       22102125خ : ، تارٌ 0110اسماعٌل دمحم على على     -  62

 153535برلم       22102125، تارٌخ :  0102  2223/6/2اسماعٌل دمحم على على  سارى حتى  -  61

 232121برلم       22102125، تارٌخ :  12231  2224/6/4احمد حسن عبد البالى مجاهد  سارى حتى  -  60

 152111برلم       22102125، تارٌخ :  0014  2223/5/3مروه احمد على الؽمرى  ساري حتى  -  22

 232242برلم       22102125، تارٌخ :  0011  2224/6/23ابراهٌم احمد عباس ٌالوت  ساري حتى  -  21

 232242برلم       22102125، تارٌخ :  0011  2224/6/23ٌالوت فروتس  ساري حتى  -  22

 232242برلم       22102125، تارٌخ :  0011  2224/6/23ابراهٌم احمد عباس  ساري حتى  -  23

 146502برلم       22102125، تارٌخ :  12232دمحم على عبد العاطى عبده     -  24

 146502برلم       22102125، تارٌخ :  12231دمحم على عبد العاطى عبده     -  25

 146502برلم       22102125، تارٌخ :  12230  2222/4/16دمحم على عبد العاطى عبده  سارى حتى  -  26

 103420برلم       22102125، تارٌخ :  12243  2223/5/22رضا عبدالرازق  دمحم خلٌمة  سارى حتى  -  22
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 04144برلم       22102125، تارٌخ :  12226  2223/2/6محسن زاهر الحسنى  ساري حتى  -  21

 162262برلم       22102125، تارٌخ :  12225  2224/0/3السٌد حسٌن عبد الفتاح  سارى حتى  -  20

 121516برلم       22102125، تارٌخ :  0013  2224/6/21وجٌه عبدالرحٌم ابو زٌد  ساري حتى  -  12

 130222برلم       22102125، تارٌخ :  12211  2221/1/22مدحت مهدى دمحم عبدالمجٌد ابوسنة  سارى حتى  -  11

 21112برلم       22102125، تارٌخ :  12224  2221/0/1كمال  زكرٌا  فضل  سارى حتى  -  12

 06222برلم       22102125، تارٌخ :  12222  2223/12/13سٌد سٌؾ لتورٌد المواد الؽذائٌه  سارى حتى  -  13

 43116برلم       22102125، تارٌخ :  0021  2223/2/22مصطفى الدردٌرى احمد  ساري حتى  -  14

 22431برلم       22102125، تارٌخ :  1223  2222/12/25عبدالمجٌد عبدالؽنى دمحم حجاج  سارى حتى  -  15

 111233برلم       22102125، تارٌخ :  0020  2222/4/21مكتب الدالى لصٌانة التكٌٌؾ  سارى حتى  -  16

    22102125، تارٌخ :  0020  2222/4/21تورٌدات العمومٌة  سارى حتى اصبح الدالى الهندسى للمماوالت والتكٌفات وال -  12

 111233برلم   

 111233برلم       22102125، تارٌخ :  0020  2222/4/21الدالى الهندسٌة للتكٌؾ والتورٌد  سارى حتى  -  11

 156162برلم       22102125، تارٌخ :  12241سٌد سلٌم حسٌن عبد هللا     -  10

 156162برلم       22102125، تارٌخ :  12240سٌد سلٌم حسٌن عبد هللا     -  02

 00352برلم       22102125، تارٌخ :  12251  2224/1/1مرسا عوض ذكى  ساري حتً  -  01

 211411برلم       22102126، تارٌخ :  12122  2221/5/0احسان مرزوق طه عٌسى  سارى حتى  -  02

 116026برلم       22102126، تارٌخ :  12202  2222/11/4ؤاد  جاد  سارى حتى عبدالناصر ف -  03

 224314برلم       22102126، تارٌخ :  12211  2222/2/20سامٌه رشاد مرسى  سارى حتى  -  04

 112026برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2221/1/23دمحم سعٌد دمحم حواش  سارى حتى  -  05

 105463برلم       22102126، تارٌخ :  12112  2224/1/11رمضان محمود عبدالعاطى  سارى حتى  اٌمن -  06

 103411برلم       22102126، تارٌخ :  12154  2224/5/31دمحم حسن ٌحٌى محمود خالد  سارى حتى  -  02

 106315برلم       22102126، تارٌخ :  12213  2224/0/16عماد حمدى عبده محمود  سارى حتى  -  01

 225562برلم       22102126، تارٌخ :  12152  2222/0/15اسامه رأفت عزٌز شاذلى  سارى حتى  -  00

 116242برلم       22102126، تارٌخ :  12216  2222/2/21حلمى فرج محمود احمد الحلو  سارى حتى  -  122

 123022برلم       22102126، تارٌخ :  12251خمٌس حامد عبد المجٌد     -  121

 123022برلم       22102126، تارٌخ :  12250  2221/1/21خمٌس حامد عبد المجٌد  سارى حتى  -  122

برلم       22102126، تارٌخ :  12112  2224/6/21عبد البالى دمحم عبد البالى عبد المادر عامر  سارى حتى  -  123

104352 

 104163برلم       22102126، تارٌخ :  12113  2223-2-10نبى  ساري حتً هناء سالم عبد الصادق حسب ال -  124
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 126122برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/3/23هانى حسنى مرلص جرجس  سارى حتى  -  125

 222411برلم       22102126، تارٌخ :  12120اشرؾ فتحى مبارن مبارن السٌد     -  126

برلم       22102126، تارٌخ :  0142  2224/2/20عم عبد السمٌع عبد الممصود  سارى حتى رجب عبد المن -  122

105133 

 102256برلم       22102126، تارٌخ :  12112هانى عبد المنجى عبد المجٌد خلٌفة     -  121

 146211برلم       22102126، تارٌخ :  12256  2222/4/20دمحم ابراهٌم دمحم  سارى حتى  2صٌدلٌة د -  120

 215213برلم       22102126، تارٌخ :  12125  2221/12/4هانى بشرى مسعود حنٌن  سارى حتى  -  112

 225212برلم       22102126، تارٌخ :  12260السٌد على دمحم على الدسولى     -  111

 121132برلم       22102126، تارٌخ :  12261  2221/6/5صالح الدٌن عبد السالم دمحم  سارى حتى  -  112

 213122برلم       22102122، تارٌخ :  12136  2221/2/22هالة عبد المحسن ابراهٌم حالوة  سارى حتى  -  113

 121125لم   بر    22102122، تارٌخ :  12132عبد الؽنى على محمود     -  114

 121125برلم       22102122، تارٌخ :  12133  2223/2/13عبد الؽنى على محمود  ساري حتى  -  115

برلم       22102122، تارٌخ :  12116  2223/2/6مكتب افندى للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  سارى حتى  -  116

221512 

 231112برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2224/5/2وفاء ٌحٌى احمد عبد البر  سارى حتى  -  112

 104051برلم       22102122، تارٌخ :  12165  2224/2/25العربى للصناعات الهندسٌة  ساري حتً  -  111

 165431برلم       22102122، تارٌخ :  122115  2222/2/14مجدى دمحم صالح محمود  سارى حتى  -  110

 232523برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2223/1/4 عوض  سارى حتى خلٌل مصطفى دمحم -  122

 224142برلم       22102122، تارٌخ :  12221  2222/1/22هانى فرٌد خله سعد  سارى حتى  -  121

 105132برلم       22102122، تارٌخ :  12105  2224/2/20نانسى الهامى احمد حمدى عثمان  سارى حتى  -  122

 212352برلم       22102122، تارٌخ :  12222  2221/12/3دمحم احمد عبد العزٌز خضر  سارى حتى  -  123

 220144برلم       22102122، تارٌخ :  12255  2223/1/22شنوده شاكر شنوده عوض  سارى حتى  -  124

 142102برلم       22102122، تارٌخ :  12150حمدى عبد الرسول محمود     -  125

 142102برلم       22102122، تارٌخ :  12162حمدى عبد الرسول محمود     -  126

 142102برلم       22102122، تارٌخ :  12161  2221/3/10حمدى عبد الرسول محمود  ساري حتى  -  122

 232651برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2224/1/23محروس سعٌد رشدي سنوح  ساري حتى  -  121

 122221برلم       22102122، تارٌخ :  12111  2224/4/12حسن عطٌه راشد  سارى حتى  -  120

 121444برلم       22102122، تارٌخ :  12130سٌد رجب دمحم عبد اللطٌؾ     -  132

 121444برلم       22102122، تارٌخ :  12142  2221/6/13سٌد رجب دمحم عبد اللطٌؾ  سارى  -  131
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 216221برلم       22102122، تارٌخ :  12110  2221/12/12ممدوح كمال بشاى ٌسى  سارى حتى  -  132

 120255برلم       22102122، تارٌخ :  12132  2224/1/11لاسم عبد العزٌز لاسم سالمه  سارى حتى  -  133

 222304برلم       22102122 ، تارٌخ : 12221  2222/5/2عبد المجٌد كمال عبد المجٌد  سارى حتى  -  134

برلم       22102122، تارٌخ :  12125  2224/1/14المكتب المصرى للهندسه اٌمن حسن صدلى  سارى حتى  -  135

161620 

 146043برلم       22102122، تارٌخ :  12162ابو السعود بكري ابو بكر علً     -  136

 146043برلم       22102122، تارٌخ :  12163  2222/5/12ى ابو السعود بكري ابو بكر علً  سارى حت -  132

 146211برلم       22102122، تارٌخ :  12153ابو زٌنه للرحالت     -  131

 146211برلم       22102122، تارٌخ :  12154ابو زٌنه للرحالت     -  130

 162665برلم       22102122، تارٌخ :  12122  2224/6/21سٌد صابر محمود على  سارى حتى  -  142

 162665برلم       22102122، تارٌخ :  12122  2224/6/21مكتب سٌد صابر لتورٌدات المالبس  سارى حتى  -  141

 222243برلم       22102121تارٌخ :  ، 12231  2222/2/21معتز دمحم منٌر منٌر ابو الفتوح  ساري حتى  -  142

 221221برلم       22102121، تارٌخ :  12254  2222/11/22دمحم سٌد عبدالمحسن دمحم  ساري حتى  -  143

 124036برلم       22102121، تارٌخ :  12213وائل احمد نور الدٌن     -  144

 124036برلم       22102121، تارٌخ :  12214  2221/2/21وائل احمد نور الدٌن  سارى حتى  -  145

 121124برلم       22102121، تارٌخ :  12211  2221/6/25فضل جرجس اسكندر جرجس  شارى حتى  -  146

 102460برلم       22102121، تارٌخ :  12225  2224/4/21احمد حلمى عبد الحمٌد عمر المكاوى  ساري حتً  -  142

 51220برلم       22102121، تارٌخ :  12220  2222/1/15سارى حتى   نشات احمد احمد شرٌؾ -  141

 232111برلم       22102121، تارٌخ :  12250  2223/12/11شرٌؾ احمد عرفه ابراهٌم  سارى حتى  -  140

 116623برلم       22102121، تارٌخ :  12321  2222عاطؾ نجٌب  دمٌان تادرس  ساري حتً  -  152

 116623برلم       22102121، تارٌخ :  12322نجٌب  دمٌان تادرس     عاطؾ -  151

 225263برلم       22102121، تارٌخ :  12223  2222/0/22عبد هللا فرج عبد الجواد زوٌده  سارى حتى  -  152

 132652برلم       22102112، تارٌخ :  12215دمحمعبدالنبى محمود جاد     -  153

 132652برلم       22102112، تارٌخ :  12216  2224/12/4بى محمود جاد  سارى حتى دمحمعبدالن -  154

 122405برلم       22102112، تارٌخ :  12222عمر سعٌد دمحم نده     -  155

 122405برلم       22102112، تارٌخ :  12221  2221/5/22عمر سعٌد دمحم نده  سارى حتى  -  156

 210122برلم       22102112، تارٌخ :  12232  2222/2/22سنوسى  سارى حتى وفاء احمد عبٌد  -  152

 45231برلم       22102112، تارٌخ :  12242عصمت حسن عبد الحمٌد     -  151

 45231برلم       22102112، تارٌخ :  12241عصمت حسن عبد الحمٌد     -  150
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 45231برلم       22102112 ، تارٌخ : 12242عصمت حسن عبد الحمٌد     -  162

 45231برلم       22102112، تارٌخ :  12243عصمت حسن عبد الحمٌد     -  161

 102560برلم       22102112، تارٌخ :  12225  2224/4/21اسامه فرج على عبد الواحد  سارى حتى  -  162

 161414برلم       22102112، تارٌخ :  12212  2224/1/6بشوى سمٌر توفٌك  سارى حتى  -  163

 115202برلم       22102112، تارٌخ :  12252دمحم انور عبد الواحد عفٌفى     -  164

 115202برلم       22102112، تارٌخ :  12251  2222/1/22دمحم انور عبد الواحد عفٌفى  سارى حتى  -  165

 45231برلم       22102112، تارٌخ :  12231عصمت حسن عبدالحمٌد ٌوسؾ ؼراب     -  166

 45231برلم       22102112، تارٌخ :  12230عصمت حسن عبدالحمٌد ٌوسؾ ؼراب     -  162

 151013برلم       22102112، تارٌخ :  12236محمود عبد الرحمن احمد محمود     -  161

 151013برلم       22102112، تارٌخ :  12235محمود عبد الرحمن احمد محمود  بالى مده تجدٌد   -  160

 120124برلم       22102115، تارٌخ :  12215  2221/2/1نور الدٌن محمود عبد الممصود  سارى حتى  -  122

 120124برلم       22102115، تارٌخ :  12215  2221/2/1اصبح مطعم البردٌسى  سارى حتى  -  121

، تارٌخ :  1213  2221/2/4الشرٌؾ  لالعمال الدٌكور وتركٌب وتصنٌع االعمال الجبسٌه والعزل  سارى حتى  -  122

 11561برلم       22102115

 103124برلم       22102115، تارٌخ :  12206  2224/6/12ٌحٌى رجب عبدالجواد دمحم  ساري حتى  -  123

 103642برلم       22102115، تارٌخ :  12202  2224/6/6دمحم عبد التواب  ساري حتى  عاطؾ -  124

 211014برلم       22102115، تارٌخ :  12202  2222/1/21صالح حسن دمحم الحسٌنى  سارى حتى   -  125

 105436برلم       22102111، تارٌخ :  12312  2221/1/12عبد اللطٌؾ دمحم دمحم عبد اللطٌؾ  ساري حتً  -  126

 105436برلم       22102111، تارٌخ :  12311عبد اللطٌؾ دمحم دمحم عبد اللطٌؾ     -  122

 126112برلم       22102111، تارٌخ :  12335  2221/4/4سٌد رشاد محمود سالم  سارى حتى  -  121

 112301برلم       22102111تارٌخ :  ، 12324  2222/4/2اسماعٌل محمود اسماعٌل الشعراوى  سارى حتى  -  120

 223321برلم       22102111، تارٌخ :  12311  2222/6/12حجازى دمحم سامى فؤاد  سارى حتى  -  112

 223314برلم       22102111، تارٌخ :  12332  2222/6/12احمد عبد الحكٌم عبد السالم عبد الحفٌظ  سارى حتى  -  111

 102511برلم       22102111، تارٌخ :  12322ن السٌد    نعمان عوٌس نعما -  112

 113226برلم       22102111، تارٌخ :  12321  2221/11/11كمال صبحى عبٌد بشاى  ساري حتى  -  113

 105112برلم       22102111، تارٌخ :  12314  2224/1/20رجب خلٌل رجب خلٌل  سارى حتى  -  114

 120611برلم       22102111، تارٌخ :  12323  2224/1/15لشناوى  سارى حتى دمحم السٌد جمعه ا -  115

 120531برلم       22102111، تارٌخ :  12321  2224/1/2عادل عاطؾ  محمود  ساري حتى  -  116

 232521برلم       22102111، تارٌخ :  12325  2223/12/0عمرو حامد لطب عبد هللا  ساري حتً  -  112
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 105442برلم       22102111، تارٌخ :  12312  2224/1/11احمد فاروق سٌد حسن  سارى حتى -  111

 215354برلم       22102110، تارٌخ :  12312  2221/0/21اٌمن على مفلح عبد هللا  ساري حتى -  110

 162220برلم       22102110، تارٌخ :  12323دمحم رشدى صدٌك سالم     -  102

 103262برلم       22102110، تارٌخ :  12320  2224/5/23ح عبدالرحمن على صبٌح  سارى حتى ممدو -  101

 12652برلم       22102110، تارٌخ :  12322  2224/5/12جالل دمحم فهمى  ساري حتى  -  102

 232632برلم       22102110، تارٌخ :  12341  2223/11/11هبه سٌد فرج حسن  ساري حتى  -  103

 231112برلم       22102110، تارٌخ :  12346  2224/5/2عبد الرحمن فرج دمحم بٌومى  ساري حتى  -  104

 105262برلم       22102110، تارٌخ :  12312  2224/1/4باسم ظرٌؾ عٌاد فرٌج  ساري حتى  -  105

 121100برلم       22102110، تارٌخ :  12321  2221/6/25احمد على عبد البالى الجابرى  ساري حتى  -  106

 216122برلم       22102110، تارٌخ :  12353  2221/12/12منصور رجب عبد النعٌم عبد الهادى  سارى حتى  -  102

 105136برلم       22102110، تارٌخ :  12356  2224/2/20صبحى جابر توفٌك حنا  ساري حتً  -  101

 126412برلم       22102110، تارٌخ :  12310هشام دمحم احمد عبد الممصود     -  100

 232422برلم       22102110، تارٌخ :  12342  2224/2/15دمحم زٌن العابدٌن احمد على  ساري حتى  -  222

 104226رلم   ب    22102110، تارٌخ :  12324  2224/6/21دمحم ابراهٌم دمحم احمد  ساري حتى  -  221

 160664برلم       22102110، تارٌخ :  12352سماح عباس عبد المنتصر ممدم     -  222

 162160برلم       22102110، تارٌخ :  12354  2224/0/2نٌفٌن دمحم دمحم احمد  سارى حتى -  223

 124212برلم       22102122، تارٌخ :  12415  2221/2/25دمحم جاب هللا عبد الحلٌم بلٌدى  سارى حتى  -  224

 132422برلم       22102122، تارٌخ :  12442  2224/0/21عبد الجلٌل عبد الحمٌد عبد المعطى  سارى حتى  -  225

 222452برلم       22102122، تارٌخ :  12421  2222/11/12مدحت زكى ابراهٌم مٌخائٌل  ساري حتً  -  226

 112221برلم       22102122، تارٌخ :  12421  2221/2/32ٌد اسماعٌل  ساري حتى سمٌر صالح الدٌن عبد الحم -  222

 232521برلم       22102122، تارٌخ :  12422  2224/1/3احمد حسن احمد عوض  ساري حتى  -  221

 10153برلم       22102122، تارٌخ :  12300  2221/4/1عطٌه حلمى نان سولاير  سارى حتى  -  220

 132023برلم       22102122، تارٌخ :  12421امل كمال رٌاض  ابراهٌم     -  212

 132023برلم       22102122، تارٌخ :  12420امل كمال رٌاض  ابراهٌم     -  211

 132023برلم       22102122، تارٌخ :  12412امل كمال رٌاض  ابراهٌم     -  212

 105613برلم       22102122، تارٌخ :  12424  2224/1/11تً عصام مبارن خلٌل السمان  ساري ح -  213

 22526برلم       22102122، تارٌخ :  12455حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  214

 111562برلم       22102122، تارٌخ :  12432متولى حسن جاد الحك     -  215
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 41146برلم       22102122، تارٌخ :  12440بٌومى متولى سالم     -  216

 41146برلم       22102122، تارٌخ :  12452  2224/1/5بٌومى متولى سالم  سارى حتى  -  212

 106106برلم       22102122، تارٌخ :  12411  2224/0/12دمحم عبد الفتاح على موسى  سارى حتى  -  211

 222410برلم       22102122 ، تارٌخ : 12423  2222/3/11حسن عجمى حسن محمود  سارى حتى  -  210

 222025برلم       22102122، تارٌخ :  12420االدهم ٌوفً فورم     -  222

 121604برلم       22102122، تارٌخ :  12431  2224/6/22سعد سٌد مسعد سٌد  ساري حتى  -  221

 121604برلم       22102122 ، تارٌخ : 12431  2224/6/22مؤسسه سعد العالمٌه لاللومٌتال  ساري حتى  -  222

 12222برلم       22102122، تارٌخ :  12446  2224/5/12دمحم عبدالعزٌز سالمه  سارى حتى  -  223

 213620برلم       22102122، تارٌخ :  12430عباس عادل عبد اللطٌؾ عباس     -  224

 01321برلم       22102122، تارٌخ :  12461بدوى عبد العزٌز حسن السٌد     -  225

 111411برلم       22102122، تارٌخ :  12411  2222/2/4عثمان دمرداش عثمان  سارى حتى  -  226

 232635برلم       22102122، تارٌخ :  12425  2223/11/11ابراهٌم كمال متولى ابراهٌم  ساري حتى -  222

 222212برلم       22102122، تارٌخ :  12422  2222/12/22السبكى لالستٌراد  ساري حتى  -  221

 132226برلم       22102122، تارٌخ :  12441  2222/12/15خالد دمحم عبد النبى رضوان  ساري حتى  -  220

 211121برلم       22102122، تارٌخ :  12424  2222/1/12احمد عاصم فوزى كامل  ساري حتى -  232

 50320برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2222/12/1دمحم فهمً ابراهٌم  ساري حتى -  231

 220111برلم       22102121، تارٌخ :  12350  2223/1/26دمحم على خلؾ هللا على  ساري حتى  -  232

 01321برلم       22102121، تارٌخ :  12460بدوى عبد العزٌز حسن السٌد     -  233

 01321برلم       22102121، تارٌخ :  12462بدوى عبد العزٌز حسن السٌد     -  234

 231102برلم       22102121، تارٌخ :  12405  2224/5/2ناصر ابوالسعود عبدالمادر على  ساري حتى -  235

 153422برلم       22102121:  ، تارٌخ 12461  2223/6/3دمحم سٌد عبد المجٌد محمود  ساري حتى -  236

 141131برلم       22102121، تارٌخ :  0211  2223/1/23بدر دمحم دمحم حسانٌن  سارى حتى  -  232

 223121برلم       22102121، تارٌخ :  12456  2222/2/3دمحم عبد المنعم عبد الموى عبد المادر  ساري حتى -  231

 112264برلم       22102121، تارٌخ :  12523 وجدى فاٌز ؼالى مٌخائٌل    -  230

 112264برلم       22102121، تارٌخ :  12524  2222/3/21وجدى فاٌز ؼالى مٌخائٌل  سارى حتى  -  242

 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12514حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  241

 22526برلم       22102121ٌخ : ، تار 12515حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  242

 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12516حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  243
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 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12512حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  244

 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12511حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  245

 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12510حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره     -  246

 22526برلم       22102121، تارٌخ :  12522  2224/12/12حسٌن  احمد  سٌد   ؼباره  ساري حتى  -  242

 125406برلم       22102121، تارٌخ :  12526احمد فتحى احمد الوردانى     -  241

 225524برلم       22102121، تارٌخ :  12421  2222/1/21لمنعم رمضان دمحم عثمان  ساري حتى عبد ا -  240

 105142برلم       22102121، تارٌخ :  12522  2224/1/25نصر محمود اسماعٌل فنه  ساري حتى -  252

 225212لم   بر    22102121، تارٌخ :  12520  2222/1/20امل سٌد عبد هللا حسن  ساري حتى  -  251

 62215برلم       22102121، تارٌخ :  12512فاطمه ابراهٌم دمحم     -  252

 62215برلم       22102121، تارٌخ :  12511فاطمه ابراهٌم دمحم     -  253

 161424برلم       22102121، تارٌخ :  12422  2224/1/6عبد المنصؾ حسنى دمحم جاد الرب  ساري حتى  -  254

 222663برلم       22102122، تارٌخ :  12501  2222/11/24عبد الرحٌم دمحم عبد الرحٌم على  سارى حتى  -  255

 162110برلم       22102122، تارٌخ :  12562  2224/12/1اشرؾ عوض على  ساري حتى -  256

 151220برلم       22102122، تارٌخ :  12550امل شفٌك عطا هللا ملن     -  252

 151220برلم       22102122، تارٌخ :  12562امل شفٌك عطا هللا ملن     -  251

 151220برلم       22102122، تارٌخ :  12561امل شفٌك عطا هللا ملن     -  250

 151522برلم       22102122، تارٌخ :  12541  2224/3/21دمحم جالل لبٌصى عبد الحلٌم  ساري حتى -  262

 62215برلم       22102122، تارٌخ :  12512ابراهٌم دمحم     فاطمه -  261

 62215برلم       22102122، تارٌخ :  12513فاطمه ابراهٌم دمحم     -  262

 220221برلم       22102122، تارٌخ :  12541  2223/5/6دمحم جمال دمحم احمد  سارى حتى -  263

 231036برلم       22102122، تارٌخ :  12511  2224/5/12احمد دمحم احمد دمحم  ساري حتى -  264

 150202برلم       22102122، تارٌخ :  12566  2224/4/16عٌاد سلٌمان مترى خلٌل  ساري حتً  -  265

 144522برلم       22102122، تارٌخ :  12542جمال حسن فرج دمحم     -  266

 144522برلم       22102122، تارٌخ :  12543جمال حسن فرج دمحم     -  262

 144522برلم       22102122، تارٌخ :  12544  2221/11/26جمال حسن فرج دمحم  سارى حتى -  261

 212123برلم       22102122، تارٌخ :  12563رمضان عبد الحمٌد احمد حسن     -  260

 223116برلم       22102122:  ، تارٌخ 12512  2222/2/0خالد ٌاسٌن عبد العال دمحم  ساري حتى -  222

 120123برلم       22102122، تارٌخ :  12530  2224/1/25عبد الفتاح عبد الممصود عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  221
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 164212برلم       22102122، تارٌخ :  12511  2222/1/0عبد الفتاح دمحم عبدة  ساري حتى -  222

 122623برلم       22102122، تارٌخ :  12546  2221/5/22ساري حتىدمحم مندوه عبده دمحم عالم   -  223

 125616برلم       22102122، تارٌخ :  12512اعزمنهم دمحم محمود خلٌفه     -  224

 125616برلم       22102122، تارٌخ :  12513اعزمنهم دمحم محمود خلٌفه     -  225

 125616برلم       22102122، تارٌخ :  12514اعزمنهم دمحم محمود خلٌفه     -  226

 125616برلم       22102122، تارٌخ :  12515اعزمنهم دمحم محمود خلٌفه     -  222

 132153برلم       22102122، تارٌخ :  12522مرسى حسٌن مرسى رفاعى     -  221

 132153برلم       22102122، تارٌخ :  12523مرسى حسٌن مرسى رفاعى     -  220

 132153برلم       22102122، تارٌخ :  12524مرسى حسٌن مرسى رفاعى     -  212

 132153برلم       22102122، تارٌخ :  12525  2224/0/2مرسى حسٌن مرسى رفاعى  ساري حتى -  211

 121310برلم       22102125، تارٌخ :  12622ربٌع احمد مبرون دمحم     -  212

 121310برلم       22102125، تارٌخ :  12621  2222/12/2برون دمحم  سارى حتى ربٌع احمد م -  213

 104222برلم       22102125، تارٌخ :  12641  2224/6/22دمحم على على دمحم عبد الرحٌم  سارى حتى  -  214

 114600برلم       22102125، تارٌخ :  12632  2222/1/0خالد دمحم على عثمان عبد العال  سارى حتى  -  215

 122162برلم       22102125، تارٌخ :  12631  2224/12/31حنان دمحم عبد المحسن خلٌل  ساري حتى  -  216

 161220برلم       22102125تارٌخ :  ، 12505  2224/2/22عمر دمحم عبد الروؤؾ عوٌس  ساري حتى  -  212

 111420برلم       22102125، تارٌخ :  12506  2222/5/5عصام عبد الحمٌد موسى موسى  ساري حتى  -  211

 224561برلم       22102125، تارٌخ :  12660  2222/2/14مصطفى دمحم عبد الرحمن دمحم البحٌرى  سارى حتى  -  210

 212112برلم       22102125، تارٌخ :  12621  2221/5/20حسنٌن  سارى حتى سعٌد سعد صالح  -  202

 150262برلم       22102125، تارٌخ :  12614  2224/4/13حسام ابراهٌم احمد همام  سارى حتى  -  201

 124411برلم       22102125، تارٌخ :  12653  2223/11/12طارق ابراهٌم خلٌفة  سارى حتى  -  202

 102025برلم       22102125، تارٌخ :  12625  2224/5/11رامى محمود عبده نصار  ساري حتى  -  203

 122032برلم       22102125، تارٌخ :  12636  2224/5/23خلٌل  صلٌب  خلٌل البربرى  ساري حتى  -  204

 160664برلم       22102125، تارٌخ :  12624  2222/2/31سماح عباس عبد المنتصر ممدم  ساري حتى  -  205

 212510برلم       22102125، تارٌخ :  12622  2221/4/4باسم عبد الرحمن عزام دمحم االمٌن  ساري حتى  -  206

برلم       22102125، تارٌخ :  12622  2221/4/4مؤسسة عزام للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  ساري حتى  -  202

212510 

 222202برلم       22102125، تارٌخ :  12642  2222/4/21اسماعٌل  سارى حتى حسنى سٌد جوده  -  201

 232412برلم       22102126، تارٌخ :  12223  2224/2/13خالد سعد الدٌن لاسم حموده  ساري حتى  -  200



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 221025برلم       22102126، تارٌخ :  12214  2221/1/16سٌد عبود اسماعٌل حمزه  ساري حتً  -  322

 145306برلم       22102126، تارٌخ :  12612صٌدلٌه / ابو العال     -  321

 145306برلم       22102126، تارٌخ :  12611  2222/1/21صٌدلٌه / ابو العال  ساري حتى  -  322

 110621برلم       22102126، تارٌخ :  12623  2222/12/15اسماعٌل على اسماعٌل احمد  ساري حتى  -  323

 104623برلم       22102126، تارٌخ :  12224  2224/2/12مجدى عادل شعبان ابو بكر  ساري حتى  -  324

 116250برلم       22102126، تارٌخ :  12254وائل سٌد حسنٌن ناصر     -  325

 116250برلم       22102126، تارٌخ :  12255وائل سٌد حسنٌن ناصر     -  326

 116250برلم       22102126، تارٌخ :  12256  2222/3/14حسنٌن ناصر  سارى حتى  وائل سٌد -  322

 116125برلم       22102126، تارٌخ :  12621  2222/12/31صالح رمضان سالم  سارى حتى  -  321

رلم   ب    22102126، تارٌخ :  12234  2222/1/13مٌادة مصطفى على عبد الرحمن السالمونى  سارى حتى  -  320

100352 

 100352برلم       22102126، تارٌخ :  12234  2222/1/13د/مٌادة السالمونى  سارى حتى  -  312

 103012برلم       22102126، تارٌخ :  12220  2224/6/15اٌمن محٌى الدٌن احمد حسن  سارى حتى  -  311

 64522برلم       22102126:  ، تارٌخ 12211  2224/1/10حاتم فهٌم دمحم حسن  ساري حتى  -  312

 232541برلم       22102126، تارٌخ :  12651  2224/1/12عربى اسماعٌل سٌد دمحم اسماعٌل  ساري حتى  -  313

 145316برلم       22102126، تارٌخ :  12211عاطؾ عزت خٌر هللا     -  314

 145316برلم       22102126، تارٌخ :  12212  2222/1/21عاطؾ عزت خٌر هللا  سارى حتى  -  315

 105512برلم       22102126، تارٌخ :  12663  2224/1/12سامح على محمود فرج  سارى حتى  -  316

 126202برلم       22102126، تارٌخ :  12235  2224/3/22ناصر شعبان ؼرٌب  سارى حتى  -  312

 12211برلم       22102126، تارٌخ :  12612  2223/0/3ممدوح ثابت شاكر عبدالسٌد  ساري حتً  -  311

برلم       22102126، تارٌخ :  12612  2223/0/3اصبح ممدوح االسٌوطى فن السجاد الشرلى  ساري حتً  -  310

12211 

 11200برلم       22102126، تارٌخ :  12622  2221/2/24على اسماعٌل احمد على  ساري حتى  -  322

 212132برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2221/6/10احمد مرتضى هاشم دمحم  ساري حتً  -  321

 106402برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2224/0/20جٌهان رشدى احمد محمود  سارى حتى  -  322

 104112برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/2/22سارى حتى محمود ابراهٌم محمود الدالى  -  323

 210222برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2222/2/1جمال شعبان فولى سرحان  سارى حتى  -  324

 103042برلم       22102122، تارٌخ :  12124  2224/6/16جمال هابٌل سعٌد حنا  سارى حتى  -  325

 112432برلم       22102122، تارٌخ :  12211  2221/12/16ر حسن تعلٌب  سارى حتى حسن خض -  326



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121220برلم       22102122، تارٌخ :  12213  2224/2/2جمٌل نظٌر خان  سارى حتى  -  322

 162414برلم       22102122، تارٌخ :  12261  2224/0/10جبرٌل ابو الحسن على احمد  ساري حتً  -  321

 00551برلم       22102122، تارٌخ :  12212  2224/1/21عبد هللا سعٌد دمحم الفرس  سارى حتى  -  320

 00551برلم       22102122، تارٌخ :  12212  2224/1/21سارى حتى   A.5المومٌة للدراجات فاٌؾ اٌة  -  332

 120421برلم       22102121، تارٌخ :  12165  2224/1/3شرٌؾ   عطٌه  تمام  سارى حتى  -  331

 105222برلم       22102121، تارٌخ :  12120  2224/1/4محمود رزق دمحم على  سارى حتى  -  332

 116042برلم       22102121، تارٌخ :  12126دمحم  دمحم  عبدهللا  ابوعلى     -  333

 116042برلم       22102121رٌخ : ، تا 12122  2222/11/4دمحم  دمحم  عبدهللا  ابوعلى  ساري حتى  -  334

 231321برلم       22102121، تارٌخ :  12134  2224/2/12هبة فوزى حامد سٌد احمد نجم  سارى حتى  -  335

 223414برلم       22102121، تارٌخ :  12201  2222/6/5عفاؾ على ابو العال على منصور  سارى حتى  -  336

 110211برلم       22102121، تارٌخ :  12145بد الوهاب    خالد صالح عبد المادر ع -  332

 110211برلم       22102121، تارٌخ :  12146  2222/6/1خالد صالح عبد المادر عبد الوهاب  ساري حتً  -  331

 214012برلم       22102121، تارٌخ :  12152  2221/6/6عبد الرحٌم لاسم ملٌجى ؼازى  سارى حتى  -  330

 163352برلم       22102121، تارٌخ :  12162  2210/11/2بهاء احمد كمال  سارى حتى   -  342

 152620برلم       22102121، تارٌخ :  12125  2223/4/12صٌدلٌة د/خلٌل  سارى حتى  -  341

 211231برلم       22102121، تارٌخ :  12112  2221/5/12اسماء انور دمحم احمد  سارى حتى  -  342

 151121برلم       22102121، تارٌخ :  12126  2223/1/12مخبز علٌمى  سارى حتى  -  343

 151111برلم       22102121، تارٌخ :  12266شرٌؾ محمود احمد شبانة     -  344

 151111برلم       22102121، تارٌخ :  12262شرٌؾ محمود احمد شبانة     -  345

 151111برلم       22102121، تارٌخ :  12261شرٌؾ محمود احمد شبانة     -  346

 162253برلم       22102121، تارٌخ :  12112  2224/0/12اشرؾ ؼازي رمضان كرانً  سارى حتى  -  342

 231163برلم       22102121، تارٌخ :  12151  2224/5/6نجوى عباس عبد العزٌز حسٌن  سارى حتى  -  341

 232622برلم       22102121، تارٌخ :  12153  2224/1/25ٌحٌى زكرٌا دمحم إبراهٌم  سارى حتى  -  340

 222432برلم       22102121، تارٌخ :  12150  2222/5/16دمحم عبد النبى مبرون الفرماوى  ساري حتى  -  352

 102213برلم       22102121تارٌخ :  ، 12122  2224/5/6مصطفى رفعت مصطفى المطب  سارى حتى  -  351

 161222برلم       22102121، تارٌخ :  12160  2224/2/11هوٌدا دمحم احمد محمود  سارى حتى  -  352

 142221برلم       22102121، تارٌخ :  11112هدى اكرام فانوس     -  353

 161300برلم       22102121، تارٌخ :  12631  2224/1/2نادٌه محمود حافظ  ساري حتً  -  354



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 221225برلم       22102121، تارٌخ :  12133  2222/4/2رمضان دمحم سعد دمحم  ساري حتى  -  355

 122613برلم       22102121، تارٌخ :  12115ٌاسربدٌر على الشامى     -  356

 122613برلم       22102121، تارٌخ :  12116ٌاسربدٌر على الشامى     -  352

 122613برلم       22102121، تارٌخ :  12112ٌاسربدٌر على الشامى     -  351

 122613برلم       22102121، تارٌخ :  12111  2224/12/14ٌاسربدٌر على الشامى  ساري حتً  -  350

 165616برلم       22102120، تارٌخ :  12112وفاء فتحً محمود     -  362

 231202برلم       22102120، تارٌخ :  12122  2224/4/22على دشٌشة  سارى حتى  نجاح على ابراهٌم -  361

 161241برلم       22102120، تارٌخ :  12012  2224/2/26عزه حسٌن دمحم سرج  سارى حتى  -  362

 162222برلم       22102120، تارٌخ :  12101  2224/6/11دمحم عبد السالم عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  363

 231034برلم       22102120، تارٌخ :  12113  2224/5/12ادهم عبد الحى عبد الحكٌم دمحم  سارى حتى  -  364

 210133برلم       22102120، تارٌخ :  12102شرٌؾ عبد الرازق عثمان احمد     -  365

 122026لم   بر    22102120، تارٌخ :  12023  2222/1/3مصطفى دمحم مصطفى  ساري حتى  -  366

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشركاة  ساري حتى  -  1

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22اصبح / ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشرٌكٌه  ساري حتى  -  2

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22عمرو فوزى عطٌه وشرٌكه  ساري حتى  -  3

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشركاة  ساري حتى  -  4

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22اصبح / ٌحٌى سعد ابو سرٌع وشرٌكٌه  ساري حتى  -  5

 104160برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/2/22عمرو فوزى عطٌه وشرٌكه  ساري حتى  -  6

، تارٌخ :  0100  2224/1/22ش م م  سارى حتى  PYRA MISAبٌرامٌزا  شركه بٌرامٌزا للفنادق والمرى السٌاحٌه -  2

 00412برلم       22102121

 102252برلم       22102121، تارٌخ :  0135  2224/3/4دمحم محمود عبد المنعم محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  1

 102252برلم       22102121ارٌخ : ، ت 0135  2224/3/4دمحم محمود عبد المنعم محمود وشرٌكة  سارى حتى  -  0

 120524برلم       22102121، تارٌخ :  0152  2224/1/0المعادى لتداول االوراق المالٌة  ساري حتى -  12

 05024برلم       22102121، تارٌخ :  0114احمد داود وشرٌكه     -  11

 05024برلم       22102121، تارٌخ :  0115  2223/2/31احمد داود وشرٌكه  سارى حتى  -  12
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 01000برلم       22102121، تارٌخ :  0155  2224/6/22شركه جمال عبد الكرٌم احمد وشركاه  سارى حتى  -  13

 121312برلم       22102123، تارٌخ :  1413شركة احمد عباس وشركاه     -  14

 121312برلم       22102123ارٌخ : ، ت 1413شركة الفرسان للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر     -  15

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14احمد عطٌه وشركاه  سارى حتى  -  16

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14حسٌن دمحم عبدالهادى وشرٌكه  سارى حتى  -  12

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14تى عمرو حسٌن دمحم عبدالهادى وشرٌكه  سارى ح -  11

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14احمد عطٌه وشركاه  سارى حتى  -  10

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14حسٌن دمحم عبدالهادى وشرٌكه  سارى حتى  -  22

 02221برلم       22102123، تارٌخ :  0143  2224/1/14الهادى وشرٌكه  سارى حتى عمرو حسٌن دمحم عبد -  21

 223325برلم       22102124، تارٌخ :  0062احمد ربٌع فرج عٌد و شرٌكه     -  22

 121034برلم       22102124، تارٌخ :  0032  2221/0/22صافى وشركاه  ساري حتى -  23

 121034برلم       22102124، تارٌخ :  0032  2221/0/22ي حتىصافٌناز وشركاها  سار -  24

 231115برلم       22102124، تارٌخ :  6012  2224/4/20طارق سعد وشرٌكه  سارى حتى  -  25

 13345برلم       22102124، تارٌخ :  0020  2224/2/26النحال والفمى للهندسه والمماوالت  ساري حتى  -  26

 13345برلم       22102124، تارٌخ :  0020  2224/2/26ال للهندسه والمماوالت  ساري حتى شركة النح -  22

 13345برلم       22102124، تارٌخ :  0020  2224/2/26النحال والفمى للهندسه والمماوالت  ساري حتى  -  21

 13345برلم       22102124، تارٌخ :  0020  2224/2/26شركة النحال للهندسه والمماوالت  ساري حتى  -  20

 123164برلم       22102124، تارٌخ :  0022اٌهاب جمعه دمحم ٌونس وشرٌكه     -  32

 222212برلم       22102124، تارٌخ :  0055  2222/11/21ورثة حسٌن سلٌمان مهران  ساري حتى -  31

 42561برلم       22102124، تارٌخ :  0026  2222/2/15نزهه عبدالظاهر عبدالحمٌد وشركاها  ساري حتى -  32

 221025برلم       22102125، تارٌخ :  12263سٌناتٌن     -سٌد دمحماى السٌد وشرٌكتة  -  33

 222141برلم       22102125، تارٌخ :  0021  2222/12/1طارق مصطفى و شرٌكته  ساري حتى  -  34

 222141برلم       22102125، تارٌخ :  0021  2222/12/1امٌره عبد المعبود وشرٌكها  ساري حتى  -  35

برلم       22102125، تارٌخ :  0021  2222/12/1اصبح / امٌره عبدالمعبود مصطفً وشرٌكها  ساري حتى  -  36

222141 

 101130برلم       22102125، تارٌخ :  12220وشرٌكها     الشركة المصرٌة للتجارة هناء سعودى -  32

برلم       22102125، تارٌخ :  12212  2223/2/0الشركة المصرٌة للتجارة هناء سعودى وشرٌكها  سارى حتى  -  31

101130 

 220622برلم       22102125، تارٌخ :  12242علوى دمحم على حسانٌن وشرٌكه     -  30



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 102122برلم       22102125، تارٌخ :  12211  2224/2/2حمد سالمه وشرٌكه  سارى حتى سالمه ا -  42

 216401برلم       22102125، تارٌخ :  12223السٌد احمد محمود عٌسى و شرٌكه     -  41

 215012برلم       22102125، تارٌخ :  12252حسٌن دمحم احمد عبد هللا وشرٌكه     -  42

 215012برلم       22102125، تارٌخ :  12252ن دمحم احمد عبدهللا وشركاه    اصبح حسٌ -  43

 215012برلم       22102125، تارٌخ :  12252خالد سٌد عبد الرؤوؾ حسٌن وشركاه     -  44

 121103برلم       22102125، تارٌخ :  0003احمد محمود خٌرى  وشرٌكه     -  45

 122131برلم       22102125، تارٌخ :  0012  2224/5/11ساري حتى  رضوان  العجٌل  ستورز  -  46

 120461برلم       22102126، تارٌخ :  12261  2224/1/3شرٌؾ  دمحم  كمال سماحه  وشركاه  سارى حتى  -  42

 120461برلم       22102126، تارٌخ :  12261  2224/1/3اصبح شرٌؾ دمحم كمال وشرٌكتة  سارى حتى  -  41

برلم       22102126، تارٌخ :  12262  2223/5/12روٌال جروب لالستثمارات السٌاحٌة الفندلٌة ش  م م  سارى حتى  -  40

01612 

 01612برلم       22102126، تارٌخ :  12262  2223/5/12اصبح بنا للمطاعم ش م م  سارى حتى  -  52

 161311برلم       22102126، تارٌخ :  12110  2224/2/32عالم احمد متولى وشركاه  سارى حتى  -  51

 161311برلم       22102126، تارٌخ :  12110  2224/2/32جٌهان احمد دمحم حسن وشركائها  سارى حتى  -  52

 231220برلم       22102126، تارٌخ :  12252  2224/4/16مجموعة الكفراوى لالستشارات الهندسٌة  سارى حتى  -  53

 145254برلم       22102126، تارٌخ :  12203ٌو سٌتى على محسن وشرٌكه    كمب -  54

 145254برلم       22102126، تارٌخ :  12204  2222/1/12كمبٌو سٌتى على محسن وشرٌكه  سارى حتى  -  55

 112220لم   بر    22102122، تارٌخ :  12121  2222/11/1دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  56

 112220برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2222/11/1دمحم توفٌك عبدالمتجلى وشركاه  سارى حتى  -  52

 112220برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2222/11/1دمحم توفٌك عبدالمتجلى عبٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  51

 112220برلم       22102122، تارٌخ :  12121  2222/11/1ى دمحم توفٌك عبدالمتجلى وشركاه  سارى حت -  50

 114532برلم       22102122، تارٌخ :  12126دمحم سٌد مرسى وشرٌكه  توجد مده   -  62

 20142برلم       22102122، تارٌخ :  12145شركة جزٌرة  العرب لالسكان     -  61

 20142برلم       22102122، تارٌخ :  12146شركة جزٌرة  العرب لالسكان     -  62

 20142برلم       22102122، تارٌخ :  12142شركة جزٌرة  العرب لالسكان     -  63

 20142برلم       22102122، تارٌخ :  12141شركة جزٌرة  العرب لالسكان     -  64

 20142برلم       22102122، تارٌخ :  12140  2223/1/0كان  سارى حتى شركة جزٌرة  العرب لالس -  65

 161212برلم       22102122، تارٌخ :  12134  2224/1/16مصطفى سٌد احمد احمد وشرٌكة  سارى حتى  -  66

 161212برلم       22102122، تارٌخ :  12134  2224/1/16مصطفى سٌد احمد احمد و شركاه  سارى حتى  -  62



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22102122، تارٌخ :  12123  2224/3/20شركة المساعدات الطبٌة المتكاملة د/ معتز ممدوح وشرٌكته  ساري حتى  -  61

 102325برلم   

برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2224/4/16سامر جالل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة  ساري حتً  -  60

231232 

برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2224/4/16عبد العزٌز النحاس وشرٌكة  ساري حتً  سامر جالل الدٌن -  22

231232 

برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2224/4/16سامر جالل الدٌن عبد العزٌز النحاس وشرٌكة  ساري حتً  -  21

231232 

 151205برلم       22102122، تارٌخ :  12102كمال سالم عرابى وشركاه     -  22

 151205برلم       22102122، تارٌخ :  12103كمال سالم عرابى وشركاه     -  23

 151205برلم       22102122، تارٌخ :  12104  2224/2/20كمال سالم عرابى وشركاه  سارى حتى  -  24

 233426برلم       22102122، تارٌخ :  12106  2224/12/12اصبح / هاله منصور وشركاهاا  سارى حتى  -  25

 233426برلم       22102122، تارٌخ :  12106  2224/12/12هاله منصور وشركاها  سارى حتى  -  26

 233426برلم       22102122، تارٌخ :  12106  2224/12/12اصبح / هاله منصور وشركائها  سارى حتى  -  22

 122265برلم       22102121، تارٌخ :  12221  2222/1/22ري حتً ولٌد رٌان عبد السمٌع وشرٌكته للطباعه  سا -  21

 141134برلم       22102121، تارٌخ :  12226  2222/2/13مختار ابو الٌزٌد محمود عمار وشركاه  سارى حتى  -  20

 151415برلم       22102120، تارٌخ :  12225  2224/3/15دمحم سمٌر كمال الدٌن وشركاه  سارى حتى  -  12

 220213برلم       22102112، تارٌخ :  12262  2223/5/4جمال عبد المجٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  11

 02452برلم       22102112، تارٌخ :  12324شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم     -  12

 02452برلم       22102112، تارٌخ :  12325شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم     -  13

 02452برلم       22102112، تارٌخ :  12326شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم     -  14

 02452برلم       22102112، تارٌخ :  12322شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم     -  15

 02452برلم       22102112، تارٌخ :  12321شركه جمال فؤاد ومجدى جبر وشركاهم     -  16

 214205برلم       22102112، تارٌخ :  12245خالد دمحم دمحم ابراهٌم وشرٌكه     -  12

 223145برلم       22102112، تارٌخ :  12362  2222/6/0دمحم احمد على وشركاه  سارى حتى  -  11

 223145برلم       22102112، تارٌخ :  12362  2222/6/0اصبح/ مصطفً توفٌك مصطفً و شرٌكٌه  سارى حتى  -  10

  2224/6/22سارى حتى   1025لسنة  120الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة الهالى منطمة همفرس وفما الحكام المانون  -  02

 104162برلم       22102112، تارٌخ :  12222

 232431برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب وشرٌكه  سارى حتى  -  01

    22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب واحمد مجدي دمحم  سارى حتى  -  02

 232431برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15م عبدالوهاب وشرٌكته  سارى حتى اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌ -  03

232431 

 232431برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب وشرٌكه  سارى حتى  -  04

    22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15ى اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب واحمد مجدي دمحم  سارى حت -  05

 232431برلم   

برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب وشرٌكته  سارى حتى  -  06

232431 

 232431برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب وشرٌكه  سارى حتى  -  02

    22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب واحمد مجدي دمحم  سارى حتى  -  01

 232431برلم   

برلم       22102114، تارٌخ :  12336  2224/2/15اصبح / اٌمن دمحم عبدالعلٌم عبدالوهاب وشرٌكته  سارى حتى  -  00

232431 

 13640برلم       22102115، تارٌخ :  12211  2224/0/1م  سارى حتى  2م  2شركة لناة السوٌس للتامٌن ش  -  122

 01115برلم       22102111، تارٌخ :  12322  2222/1/22عالء الدٌن دمحم سٌد حواله وشركاه  ساري حتً  -  121

    22102111، تارٌخ :  12313  2221/1/15سارى حتى  مصوؼات  ومجوهرات االمانه )فاٌك تادرس وشركاه(  -  122

 125414برلم   

برلم       22102111، تارٌخ :  12322  2224/1/5وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  123

105322 

 105322برلم       22102111، تارٌخ :  12322  2224/1/5الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه  سارى حتى  -  124

برلم       22102111، تارٌخ :  12322  2224/1/5وسام عبد العظٌم احمد عبد العظٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  125

105322 

 105322برلم       22102111، تارٌخ :  12322  2224/1/5الحسن دمحم ابو بكر مشالى وشرٌكه  سارى حتى  -  126

، تارٌخ :  12311  2221/2/25هزه  والترٌكو  ) مجدى لطفى  اسكندر  وشركاه(  ساري حتً مصنع  لٌنا للمالبس  الجا -  122

 125024برلم       22102111

 132263برلم       22102111، تارٌخ :  12312  2224/0/13باسم ابادٌر وشركاه  ساري جتى  -  121

 132263برلم       22102111:  ، تارٌخ 12312  2224/0/13سمٌره فهٌم وشرٌكها  ساري جتى  -  120

 222013برلم       22102110، تارٌخ :  12330  2222/11/26محمود فوزى حسٌن حسن وشرٌكه  ساري حتً  -  112

، تارٌخ :  123525  2222/0/25اٌمان عبد البر عبد الحفٌظ و شرٌكها عبد الرؤؾ عبد السالم حسن  سارى حتى  -  111

 225025برلم       22102110

 232315برلم       22102110، تارٌخ :  12355  2224-2-2دمحم بسٌونً وشركاه  سارى حتى  -  112

 232315برلم       22102110، تارٌخ :  12355  2224-2-2اصبح / دمحم مصطفً وشركاه  سارى حتى  -  113

 225224برلم       22102110، تارٌخ :  12326وائل صالح على دمحم و شرٌكه     -  114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 01022برلم       22102122، تارٌخ :  12453  2224/6/22دمحم على حنفى وشركاه  سارى حتى  -  115

 150534برلم       22102122، تارٌخ :  12451  2224/5/1دمحم السٌد على وشركاة  سارى حتى  -  116

 150534برلم       22102122خ : ، تارٌ 12451  2224/5/1عبد الرحٌم عبد الحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  112

 210140برلم       22102122، تارٌخ :  12422  2222/2/22طارق احمد على ؼازى و شرٌكه  ساري حتى  -  111

 125240برلم       22102122، تارٌخ :  12452  2221/3/25دمحم السٌد وشركاه  سارى حتى  -  110

 151112برلم       22102122، تارٌخ :  12433  2224/4/5طارق عصمت عبد الؽنى وشرٌكته  ساري حتى -  122

 152064برلم       22102122، تارٌخ :  12425  2223/5/0هشام وجمال وطارق  سارى حتى  -  121

 152064برلم       22102122، تارٌخ :  12425  2223/5/0هشام وجمال  سارى حتى  -  122

 152064برلم       22102122، تارٌخ :  12425  2223/5/0اصبح جمال عبد الناصر وخالد جمال  سارى حتى  -  123

 232224برلم       22102121، تارٌخ :  12463  2224/6/11احمد السٌد احمد الشمارله  ساري حتى -  124

 232224برلم       22102121، تارٌخ :  12463  2224/6/11احمد السٌد احمد الشمارله  ساري حتى -  125

 232213برلم       22102121، تارٌخ :  12411  2224/5/31عصام احمد دمحم احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  126

 155342برلم       22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0اصبح / علً محمود علً وشرٌكٌه  ساري حتى -  122

برلم       22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0رٌكه جمال سعد محمود  ساري حتىعلى محمود على وش -  121

155342 

 155342برلم       22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0على محمود على وشرٌكته  ساري حتى -  120

 155342لم   بر    22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0اصبح / علً محمود علً وشرٌكٌه  ساري حتى -  132

برلم       22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0على محمود على وشرٌكه جمال سعد محمود  ساري حتى -  131

155342 

 155342برلم       22102121، تارٌخ :  12561  2223/0/0على محمود على وشرٌكته  ساري حتى -  132

 64621برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11ٌحً ابراهٌم كامل وشركاه  ساري حتى  -  133

 64621برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11شركة الماهره الستٌراد واالخشاب  ساري حتى  -  134

برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11شركة الماهره الستٌراد االخشاب وعموم االستٌراد  ساري حتى  -  135

64621 

 64621برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11ٌحً ابراهٌم كامل وشركاه  ساري حتى  -  136

 64621برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11شركة الماهره الستٌراد واالخشاب  ساري حتى  -  132

برلم       22102121، تارٌخ :  12402  2224/0/11ى شركة الماهره الستٌراد االخشاب وعموم االستٌراد  ساري حت -  131

64621 

 231415برلم       22102121، تارٌخ :  12521  2224/3/15محمود سعد وشرٌكة  ساري حتى -  130

 231415برلم       22102121، تارٌخ :  12521  2224/3/15شركه محمود سعد وشرٌكه  ساري حتى -  142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 231415برلم       22102121، تارٌخ :  12521  2224/3/15كاه  ساري حتىشركه محمود سعد وشر -  141

 104501برلم       22102121، تارٌخ :  12525روحٌه سٌد امٌن عبد الفتاح وشرٌكها     -  142

 121521برلم       22102121، تارٌخ :  12300  2223/6/24عبد هللا على حسٌن خلؾ وشركاه  ساري حتى -  143

 121521برلم       22102121، تارٌخ :  12300  2223/6/24عبد هللا على حسٌن خلؾ وشركاه  ساري حتى -  144

 162201برلم       22102121، تارٌخ :  12421  2224/6/12شركة الجمل لتجارة السٌارات  ساري حتى -  145

 162201برلم       22102121: ، تارٌخ  12421  2224/6/12احمد شحاته احمد طه وشرٌكته  ساري حتى -  146

 162201برلم       22102121، تارٌخ :  12421  2224/6/12احمد شحاته احمد طه وشرٌكه  ساري حتى -  142

 162201برلم       22102121، تارٌخ :  12421  2224/6/12احمد شحاته احمد طه الجمل وشرٌكه  ساري حتى -  141

، تارٌخ :  12535  2222/3/31نبع الحٌاه للنظافه والتجمٌل والمخلفات العامه  عبد التواب وشركاه  سارى حتى  -  140

 221232برلم       22102121

 130622برلم       22102121، تارٌخ :  12533حنان وشرٌكها     -  152

 130622لم   بر    22102121، تارٌخ :  12533دمحم حسن وشرٌكته     -  151

 130622برلم       22102121، تارٌخ :  12533حنان وشرٌكها     -  152

 130622برلم       22102121، تارٌخ :  12533دمحم حسن وشرٌكته     -  153

 162445برلم       22102121، تارٌخ :  12521  2224/6/10سٌد دمحم احمد جاعود وشركاه  ساري حتى -  154

 232221برلم       22102122، تارٌخ :  12554  2224/0/0 حسن علً الحداد و شرٌكه  سارى حتى هانً دمحم -  155

 154153برلم       22102122، تارٌخ :  12542  2224/1/15رجب امٌن علً و شركاه  ساري حتى -  156

 154153برلم       22102122، تارٌخ :  12542  2224/1/15اصبح رجب امٌن على وشرٌكته  ساري حتى -  152

، تارٌخ :  12562  2224/2/1اصبح / اطلس انترناشونال سٌؾ الدٌن خلٌل عبد المنعم وشركاه  سارى حتى  -  151

 104442برلم       22102122

 104442برلم       22102122، تارٌخ :  12562  2224/2/1سٌؾ الدٌن خلٌل عبد المنعم وشركاهما  سارى حتى  -  150

 232513برلم       22102125، تارٌخ :  12502  2224/1/3مد مسعد عبد الرحٌم وشرٌكة  ساري حتى اح -  162

 41204برلم       22102125، تارٌخ :  12500  2224/1/2سامى عبدالخالك دمحم وشركاه  سارى حتى  -  161

،  12500  2224/1/2الفا مطر "  سارى حتى  ماهر دمحم دمحم مطر وشرٌكته)شركه مطر للمصاعد والساللم الكهربائٌه( " -  162

 41204برلم       22102125تارٌخ : 

 165015برلم       22102125، تارٌخ :  12622كوافٌر هشام للرجال     -  163

 165015برلم       22102125، تارٌخ :  12621  2222/3/5كوافٌر هشام للرجال  سارى حتى  -  164

 232622برلم       22102126، تارٌخ :  12625  2224/1/12ساري حتى  وائل جالل وشرٌكه  -  165

 122126برلم       22102126، تارٌخ :  12613اٌزٌس سعد  فهمى وشرٌكها     -  166

 122126برلم       22102126، تارٌخ :  12614  2221/5/20اٌزٌس سعد  فهمى وشرٌكها  سارى حتى  -  162
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 121513برلم       22102126، تارٌخ :  12602شركاه    سمٌر عٌد شحاته و -  161

 121513برلم       22102126، تارٌخ :  12601  2222/12/14سمٌر عٌد شحاته وشركاه  ساري حتً  -  160

 161015برلم       22102126، تارٌخ :  12610  2224/1/24مجدى  حزٌن وشرٌكة  ساري حتى  -  122

 161015برلم       22102126، تارٌخ :  12610  2224/1/24رٌكته  ساري حتى اصبح مجدى حزٌن وش -  121

 161015برلم       22102126، تارٌخ :  12610  2224/1/24مجدى  حزٌن وشرٌكة  ساري حتى  -  122

 161015برلم       22102126، تارٌخ :  12610  2224/1/24اصبح مجدى حزٌن وشرٌكته  ساري حتى  -  123

 232103برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2224/6/15اصبح دمحم حسن دمحم الزناتى وشركاه  ساري حتى  -  124

 232103برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2224/6/15دمحم حسن دمحم الزناتى وشرٌكة  ساري حتى  -  125

 232103برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2224/6/15اصبح دمحم حسن دمحم الزناتى وشركاه  ساري حتى  -  126

 232103برلم       22102126، تارٌخ :  12222  2224/6/15دمحم حسن دمحم الزناتى وشرٌكة  ساري حتى  -  122

 120233برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/1/12شرٌؾ دمحم عزمى وشركاه  سارى حتى  -  121

برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/1/12دمحم حسٌن نبٌل عبد اللطٌؾ عوٌضه وشركاه  سارى حتى  -  120

120233 

 120233برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/1/12شرٌؾ دمحم عزمى وشركاه  سارى حتى  -  112

برلم       22102126، تارٌخ :  12221  2224/1/12نبٌل عبد اللطٌؾ عوٌضه وشركاه  سارى حتى  دمحم حسٌن -  111

120233 

، تارٌخ :  12212  2224/4/22الجمعٌه التعاونٌه لتنمٌه الثروة الحٌوانٌه والداجنه )ؼرب البدرشٌن(  سارى حتى  -  112

 122361برلم       22102126

 122262برلم       22102126، تارٌخ :  12231ها    عصمت فرٌد طلبه وشرٌك -  113

 122262برلم       22102126، تارٌخ :  12230عصمت فرٌد طلبه وشرٌكها     -  114

 122262برلم       22102126، تارٌخ :  12242عصمت فرٌد طلبه وشرٌكها     -  115

 122262برلم       22102126تارٌخ : ،  12241  2223/1/5عصمت فرٌد طلبه وشرٌكها  سارى حتى  -  116

 166522برلم       22102126، تارٌخ :  12225سامح دمحم وشركاه     -  112

 166522برلم       22102126، تارٌخ :  12226  2222/3/20سامح دمحم وشركاه  ساري حتى  -  111

 232141برلم       22102126، تارٌخ :  12225  2224/6/0احمد صالح توفٌك وشرٌكه  سارى حتى  -  110

 232141برلم       22102126، تارٌخ :  12225  2224/6/0عماد احمد على جاد الحك وشرٌكه  سارى حتى  -  102

    22102126، تارٌخ :  12640  2224/1/11شركة العمارات المتحدة المابضة لالستثمارات المالٌة ش م م  سارى حتى  -  101

 232561برلم   

 113453برلم       22102126، تارٌخ :  12601صابر فاروق نصر وشركاه     -  102

 113453برلم       22102126، تارٌخ :  12602صابر فاروق نصر وشركاه     -  103
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 113453برلم       22102126، تارٌخ :  12603صابر فاروق نصر وشركاه     -  104

 113453برلم       22102126، تارٌخ :  12604  2222/5/23صابر فاروق نصر وشركاه  سارى حتى  -  105

برلم       22102122، تارٌخ :  12210  2224/2/22اصبح /امام فتحً الخشن وطاهر دمحم طه وشركائهم  سارى حتى  -  106

104162 

 104162لم   بر    22102122، تارٌخ :  12210  2224/2/22امام فتحى الخشن وطاهر دمحم طه  سارى حتى  -  102

برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2221/11/22دمحم زكرٌا الؽرٌب عبد الموجود وشركاه  سارى حتى  -  101

113555 

 113555برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2221/11/22دمحم زكرٌا الؽرٌب وشركاه  سارى حتى  -  100

 113555برلم       22102122، تارٌخ :  12152  2221/11/22سارى حتى  اصبح / نهله عبدهللا دمحم وشركاها  -  222

 102260برلم       22102122، تارٌخ :  12225  2224/2/2رافت رمزي و شرٌكه  سارى حتً  -  221

 152165برلم       22102122، تارٌخ :  12251  2224/2/16مجدى وشرٌكه لبٌع النظارات الطبٌه  سارى حتى  -  222

برلم       22102122، تارٌخ :  12222  2224/3/25اصبح/ طارق محمود سرور اللٌثً و شرٌكه  سارى حتى  -  223

231560 

 231560برلم       22102122، تارٌخ :  12222  2224/3/25طارق محمود سرور اللٌثى وشرٌكته  سارى حتى  -  224

 232526برلم       22102121، تارٌخ :  12144  2224/2/26صالح شمردل وشركاه  سارى حتى  -  225

 16105برلم       22102121، تارٌخ :  12124عصمت حسن حسٌن دمحم وشرٌكه     -  226

 16105برلم       22102121، تارٌخ :  12125  2210/1/21عصمت حسن حسٌن دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  222

 151064برلم       22102121، تارٌخ :  12220عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه     -  221

 151064برلم       22102121، تارٌخ :  12220شركة ابو سعد لالستٌراد     -  220

 151064برلم       22102121، تارٌخ :  12220عرفات عبد الحكٌم على ابو سعده وشركاه     -  212

 151064برلم       22102121، تارٌخ :  12220شركة ابو سعد لالستٌراد     -  211

 102115برلم       22102121، تارٌخ :  12123  2224/5/12بدوى ٌوسؾ بدوى وشركاه  سارى حتى  -  212

 151520برلم       22102121، تارٌخ :  12122  2224/3/22احمد الهضٌبى وشركاه  سارى حتى  -  213

 162126برلم       22102121، تارٌخ :  12112  2224/0/4عماد توفٌك حنٌن وشركاه  سارى حتى  -  214

 131532برلم       22102121، تارٌخ :  12104سٌد حنفى محمود و شرٌكتة     -  215

 122151 برلم      22102121، تارٌخ :  12161  2221/5/21الهوارى للتجارة بالجملة  سارى حتى  -  216

 152156برلم       22102121، تارٌخ :  12114  2224/1/3نرفٌن فرٌد شرٌكها  ساري حتً  -  212

 152156برلم       22102121، تارٌخ :  12114  2224/1/3محمود ابراهٌم ابراهٌم الخطٌب وشرٌكته  ساري حتً  -  211

 104222برلم       22102121، تارٌخ :  12115  2224/6/12صابر محمود على وشركاه  ساري حتى  -  210

 104222برلم       22102121، تارٌخ :  12115  2224/6/12اصبح /احمد دمحم عبدالظاهر و شركاه  ساري حتى  -  222
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 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  221

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12مد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه  سارى حتى شركة اح -  222

144222 

  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  223

 144222  برلم     22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12سارى حتى 

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  224

144222 

 150اصبحت المتحدة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم  -  225

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12سارى حتى   1011لسنة

    22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12الشركه المتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه  سارى حتى  -  226

 144222برلم   

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  222

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12شركة احمد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه  سارى حتى  -  221

144222 

  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  220

 144222برلم       22102121: ، تارٌخ  12131  2221/11/12سارى حتى 

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  232

144222 

 150اصبحت المتحدة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم  -  231

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12تى سارى ح  1011لسنة

    22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12الشركه المتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه  سارى حتى  -  232

 144222برلم   

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  233

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12شركة احمد عبد الحى حسام عمرو وشرٌكه  سارى حتى  -  234

144222 

  united company for trading distribution of consumer goodsالمتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالكٌه -  235

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12سارى حتى 

برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12شركة احمد عبد الحى حسام عمر وشركاه  سارى حتى  -  236

144222 

 150اصبحت المتحدة لتجارة وتوزٌع مستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل ش م م وفما الحكام المانون رلم  -  232

 144222برلم       22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12سارى حتى   1011لسنة

    22102121، تارٌخ :  12131  2221/11/12ٌه  سارى حتى الشركه المتحده للتجاره و التوزٌع للسلع االستهالك -  231

 144222برلم   

 232121برلم       22102121، تارٌخ :  12111  2224/2/16توفٌك دمحم توفٌك وشرٌكه  سارى حتى  -  230
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 65404برلم       22102120، تارٌخ :  12112  2222/1/11سٌد  على  دمحم  وشركاه  سارى حتى  -  242

برلم       22102120، تارٌخ :  12112  2222/1/11عهدي لتجارة لطع الؽٌار دمحم حسن على وشركاه  سارى حتى  -  241

65404 

 231223برلم       22102120، تارٌخ :  12102  2224/2/3كرٌم عادل وشركاه  ساري حتً  -  242

 231223برلم       22102120، تارٌخ :  12102  2224/2/3كرٌم عادل وشركاه  ساري حتً  -  243

 131532برلم       22102120، تارٌخ :  12105  2222/12/1سٌد حنفى محمود و شرٌكتة  سارى حتى  -  244

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12022اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه     -  245

 105321برلم       22102120ٌخ : ، تار 12022دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه     -  246

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12033  2224/1/5اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه  ساري حتى  -  242

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12033  2224/1/5دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه  ساري حتى  -  241

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12022عبد العزٌز وشرٌكٌه     اصبح / دمحم صابر -  240

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12022دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه     -  252

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12033  2224/1/5اصبح / دمحم صابر عبد العزٌز وشرٌكٌه  ساري حتى  -  251

 105321برلم       22102120، تارٌخ :  12033  2224/1/5دمحم صابر عبد العزٌز وشركاه  ساري حتى  -  252

برلم       22102120، تارٌخ :  12112  2224/0/22الدولٌة للتخلٌص الجمركى  عادل دمحم وشركاة  سارى حتى  -  253

232102 

 232102برلم       22102120، تارٌخ :  12112  2224/0/22اصبح / عادل دمحم وشركاه  سارى حتى  -  254

 120626برلم       22102120، تارٌخ :  120012  2224/1/15فتحى خلٌل حسن خلٌل وشرٌكه  ساري حتى  -  255

برلم       22102120، تارٌخ :  12025  2224/1/14شركه جٌنزا لالنشاءات والتنمٌه العمارٌة  ش . م . م  ساري حتى  -  256

00441 

 16105برلم       22102120، تارٌخ :  12122عصمت حسن حسٌن دمحم وشرٌكه     -  252

 16105برلم       22102120، تارٌخ :  12123عصمت حسن حسٌن دمحم وشرٌكه     -  251

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 02402برلم       22102121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجارى لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  1

برلم       22102121ب رهن تجارى لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ : م  شط2م2شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر ش  -  2

02402 

 02402برلم       22102121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجارى لصالح بنن  االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  3

برلم       22102121ار العربى ، تارٌخ : م  شطب رهن تجارى لصالح بنن  االستثم2م2شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر ش  -  4

02402 

 02402برلم       22102121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجارى لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  5

برلم       22102121م  شطب رهن تجارى لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ : 2م2شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر ش  -  6

02402 

 02402برلم       22102121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجارى لصالح بنن  االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  2

برلم       22102121م  شطب رهن تجارى لصالح بنن  االستثمار العربى ، تارٌخ : 2م2شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر ش  -  1

02402 

 01512برلم       22102124ركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن الوطنى للتنمٌة ، تارٌخ : الؽزالى وش -  0

    22102121شركة اوراسكوم للفنادق والتنمٌة ش م م  لٌد رهن تجارى لصالح بنن  اتش اس بى اس مصر ، تارٌخ :  -  12

 126342برلم   

 23102برلم       22102121لح البنن الوطنً للتنمٌه ، تارٌخ : احمد عادل عبده منصور وشركاه  تجدٌد الرهن لصا -  11

برلم       22102121مؤسسة العزٌزٌه للتجارة واالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد الرهن لصالح البنن الوطنً للتنمٌه ، تارٌخ :  -  12

23102 

برلم       22102121اس مصر ، تارٌخ :  التبه للفنادق والمنشات السٌاحٌه  لٌد رهن تجارى لصالح بنن  اتش اس بى -  13

112600 

برلم       22102121اوراسكوم للفنادق والتنمٌة ش م م  لٌد رهن تجارى لصالح بنن  اتش اس بى اس مصر ، تارٌخ :  -  14

6462 

برلم       22102110عٌد فرج وشركاه لتجارة المواد الؽذائٌة  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  15

142001 

 04520برلم       22102110دمحم على بدران  شطب رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  16

 04520برلم       22102110دمحم على بدران  تدوٌن رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  12

برلم       22102126وشركاه  تجدٌد رهن تجارة لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ : حسام السٌد جمال الدٌن مجاهد  -  11

02233 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 03426برلم       22102121شركة دار االعالن والطباعه المتطورة ش م م ، تارٌخ :   2 -  1

 03426برلم       22102121شركة دار االعالن والطباعه المتطورة شركة مساهمه مصرٌة ، تارٌخ :   2 -  2

 03426برلم       22102121الشركة المتحدة لالعالن والطباعه المتطورة ش م م ، تارٌخ :   2 -  3

 

 

 

 

 


