
 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 اكتوبر 6   جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     
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 . العمود 

 . األحكام 
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 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 
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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مماوالت عامة  31704برلم  21101126، لٌد فى  11111.111سعاد ابو سرٌع دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 7وحدة رلم  6الحى الرابع مجاورة  1170، بجهة : لطعه رلم 

عن جزارة ، بجهة :  31713برلم  21101125، لٌد فى  21111.111احمد دمحم احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الشٌخ زاٌد 1الحى االول مجاورة  22عمارة  5محل رلم 

راد عن االستٌ 31706برلم  21101126، لٌد فى  511111.111اشرؾ منٌر زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 المحور المركزى 1مول المستمبل الدور الثانى الحى  5والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : محل رلم 

عن  31764برلم  21101121، لٌد فى  11111.111احمد عبدالعاطى احمد ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 فاملى هوم شارع جمال عبد الناصر 411شمة  77تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الحى الثامن عمارة 

عن مماوالت عامة ،  31751برلم  21101110، لٌد فى  51111.111رامى دمحم سمٌر محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 211ج شمه  1بجهة : الحى المتمٌز عمارات رامو عمارة 

عن مماوالت عامة ،  31771برلم  21101121فى  ، لٌد 11111.111دمحم على على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 سنتر وادى الملون الحى السادس 24بجهة : مكتب رلم 

عن سوبر ماركت ،  31746برلم  21101111، لٌد فى  51111.111محمود صابر لاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 محل بالدور االرضى 441لطعه رلم  2بجهة : الحى االول مجاورة 

عن  31727برلم  21101117، لٌد فى  21111.111طارق احمد عبد الؽفار المسلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

استشارات مالٌه وتسوٌك عمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة 

 Eبالدور االرضى بلون  212ة كورت ٌارد وحد 1مجاورة  12: الشٌخ زاٌد الحى 

عن تورٌد مواد  31763برلم  21101121، لٌد فى  15111.111جالل متولى ٌاسٌن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 مدٌنة الفردوس الشرطة 71زراعٌة واسمدة وتماوى ، بجهة : عمارة 

عن بٌع خضار  31710برلم  21101125، لٌد فى  21111.111مصطفى هلٌل احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 4الشٌخ زاٌد محل  1مجاورة  1الحى  22، بجهة : عمار 

عن بٌع  31714برلم  21101125، لٌد فى  21111.111عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الشٌخ زاٌد 1مجاورة  1الحى  22/21منظفات ، بجهة : محل 

عن مماوالت  31605برلم  21101115، لٌد فى  12111.111دمحم ابراهٌم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 5سنتر كنوز النٌل محل  5مجاورة  4عامه ، بجهة : الحى 

عن بٌع  31725برلم  21101117، لٌد فى  5111.111حاتم عبدالحفٌظ حسٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 7سنتر دٌاموند مول الدور االرضى الحى  27مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محل رلم 

عن صٌانة  31752برلم  21101110، لٌد فى  11111.111صائم سٌد شعبان بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 المجاورة الخامسة 14ع سنتر رباح محل سٌارات وتجارة لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : الحى الراب

عن تصدٌر  31717برلم  21101125، لٌد فى  511111.111سلٌمان احمد سلٌمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الحى االول 5مجاورة  1111وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : لطعه 
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عن تجارة خضار  31112برلم  21101120، لٌد فى  5111.111على شٌالبى على عسران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 1محل  0عمارة  11مجاورة  11وفاكهه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مكتب مماوالت  31121برلم  21101120، لٌد فى  11111.111احمد عصام حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 1312عمارة  5مجاورة  4وتورٌدات عامة ، بجهة : الحى 

عن تجارة مالبس  31750برلم  21101121، لٌد فى  51111.111حسام الدٌن دمحم عزالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 24سنتر وادى الملون الثالث محل  6حرٌمى ) فٌماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الحى 

عن مماوالت  31111برلم  21101127، لٌد فى  111111.111ربٌع صالح شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 3شمة  2الحى الثالث مجاورة  214عامة ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتب  31117برلم  21101121، لٌد فى  12111.111دمحم احمد امٌن محى الدٌن شومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 1شمة  22عمارة  2 مجاورة 13رحالت بالداخل ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن حمن بالستٌن ،  31603برلم  21101115، لٌد فى  511111.111منى دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 1مجمع الصناع المتحدون ورشه  3بجهة : م ص 

عن تورٌد جمٌع  31711برلم  21101117، لٌد فى  12111.111محمود طه محمود حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 314مكتب  111انواع الخضار والفاكهه ، بجهة : مدٌنة الفردوس عمارة 

عن االستٌراد  31703برلم  21101126، لٌد فى  511111.111دمحم عادل احمد عبده نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 3مجاورة  15ى شارع الحى الخامس عمد ثان 531والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : عمارة 

عن سوبر ماركت  31774برلم  21101122، لٌد فى  21111.111نبٌل توبه دمحم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 44عمارة  4محل رلم  1مجاورة  13، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن جٌم  31115برلم  21101120، لٌد فى  31111.111شٌرٌن كمال عبدهللا احمد التركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ارضى منخفض 1650عمارة  2مجاورة  2حرٌمى ، بجهة : الحى 

عن صٌدلٌة ،  31737برلم  21101111، لٌد فى  11111.111صٌدلٌة د / اٌمان فخرزاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 16،  15بجهة : الحى االول سنتر اجاد محل 

عن كافٌه ، بجهة  23314برلم  21101121، لٌد فى  211111.111مر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالم نعمان ع -  27

بالعنوان محور الخدمى  211111: له رئٌسى بسمه التجارٌه امتداد للمماوالت العامه بنشاط المماوالت العامة والتورٌدات براسمال 

 2جزء من مكتب رلم  4الدور  1مجمع سٌتى ستار مبنى 

عن كافٌه ، بجهة  23314برلم  21101121، لٌد فى  211111.111سالم نعمان عمر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 11الحى  3،2الدور االرضى محل 1: سٌتى ستارز برج 

عن استثمار عمارى  31735برلم  21101111، لٌد فى  11111.111بحر فرٌد دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ارضى 2ش  727لطعة  3مجاورة  3ومماوالت ، بجهة : الحى 

ن تورٌد وتوزٌع ع 31717برلم  21101117، لٌد فى  51111.111اكرم زاهر فرٌد حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 1شمه  1124لطعه  5االدوٌه البٌطرٌه والمعدات البٌطرٌه ) فٌما عدا االدوٌه البشرٌه ( ، بجهة : الحى الثالث مجاورة 

عن بٌع عدد  31741برلم  21101111، لٌد فى  11111.111كرٌم احمد انور ابراهٌم ؼانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 56ورٌدات عمومٌه ، بجهة : مجمع الشرق االوسط المنطمة الصناعٌه الثالثة محل ٌدوٌه وحداد وبوٌات وت

عن تجارة  31112برلم  21101127، لٌد فى  11111.111على دمحم محمود ابو ذكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 11سنتر البدوى ح  2رلم مستلزمات المصانع والتورٌدات العمومٌه والتوكٌالت العامه والمماوالت ، بجهة : محل 
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عن مطعم ،  31754برلم  21101110، لٌد فى  51111.111دمحم جمال الدٌن عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 5محل  267عمارة  2مجاورة  3بجهة : الحى 

عن تورٌدات  31756برلم  21101121، لٌد فى  11111.111اسامة اسحك زكى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 الدور الثانى 3ابراج سٌتى ستار برج  246عامة ، بجهة : محل 

عن مماوالت  31114برلم  21101120، لٌد فى  251111.111باسم احمد عابدٌن ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 اكتوبر 13ادارى  M1وتشطٌبات عمومٌة ، بجهة : مول المستمبل المحور المركزى 

عن متعهد نمل  31611برلم  21101111، لٌد فى  11111.111روجٌه سمٌر سلٌمان حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 سٌتى مول 26محل  1عمارة  7عمال بالداخل ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

دلٌة ، بجهة : عن صٌ 31720برلم  21101111، لٌد فى  12111.111صٌدلٌة د / هشام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 3ع 5الحى السابع ابراج برعى بالزا محل رلم 

عن التورٌدات  31747برلم  21101111، لٌد فى  11111.111اسماء جمال رٌاض بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 2شمة  211عمارة  5مجاورة  5العمومٌه وادارة المنشأت ، بجهة : الحى 

عن معرض  31716برلم  21101116، لٌد فى  111111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ؼرٌب احمد دمحم  ، ت -  30

 الدور االرضى 111سٌارات ، بجهة : مدٌنة الفردوس لطاع الشرطه عمارة 

عن  21145برلم  21101121، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد عبدالرازق عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 المنطمه الصناعٌة االولى بجوار مصنع الكٌماوٌات 116والخردة ، بجهة : جزء من المصنع تجارة المخلفات 

عن تجارة جمٌع  31701برلم  21101126، لٌد فى  51111.111هٌثم دمحم عبدالستار عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 برج د على الدٌن سٌتى مول الحى السابع 4رلم  انواع الشنط الحرٌمى والرجالى الجلد ومستلزمات التجمٌل ، بجهة : محل

عن  31115برلم  21101121، لٌد فى  111111.111عمر جالل عمر دمحم عمر بشناق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 دور ارضى مرتفع 2شمة  23المستثمر الصؽٌر عمار  1تورٌدات وتوكٌالت مماوالت هندسى ، بجهة : الشٌخ زاٌد م

عن معرض  31777برلم  21101122، لٌد فى  11111.111الفضل دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابو  -  43

 الشٌخ زاٌد 3م3الحى  0شارع  3رخام جرانٌت وجلى رخام ، بجهة : العمار رلم 

عن  31123برلم  21101120، لٌد فى  21111.111محمود شحات عبدالسٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 156التسوٌك العمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة 

 الشٌخ زاٌد 1الحى  3مجاورة  210لطعه  3، بجهة : شمة  2110لسنة 

عن تصنٌع  31122برلم  21101120، لٌد فى  11111.111نبٌله احمد دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 411م ق  311بالستٌن ، بجهة : مخازن الشباب 

عن  31616برلم  21101114، لٌد فى  25111.111عالء الدٌن ابراهٌم مرسى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 م 311مخازن الشباب  440تصنٌع جوارب متنوعة ، بجهة : لطعه 

عن تورٌدات عمومٌة  31601برلم  21101115، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر ماهر دمحم جابر   -  47

 سٌتى ستار 4الدور الثالث فوق االرضى برج رلم  11وتصدٌر حاصالت زراعٌه ومنتجات ؼذائٌة ، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌد  31714برلم  21101116لٌد فى  ، 11111.111دمحم بهجت ابراهٌم ابو عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 35عمارة  1مجاورة  12الحى  7لطع ؼٌار سٌارات وصٌانتها ، بجهة : محل رلم 

عن  31111برلم  21101121، لٌد فى  11111.111ضٌاءالدٌن صبره زكى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 دور ثانى 4شمة  115عمار  16تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 
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عن مطعم وجبات جاهزه  31741برلم  21101111، لٌد فى  5111.111صباح دمحم فرج دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 0الحى  2سنتر التعمٌر  11، بجهة : محل رلم 

عن مركز  31607برلم  21101115، لٌد فى  11111.111وداد عبدالمعز دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 سنتر الحسٌن 6الحى  4مبنى  52صٌانة اجهزه كهربائٌه ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  31601برلم  21101115، لٌد فى  25111.111احمد دمحم محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 77مول مركز المدٌنة التجارى مكتب  4خامات ومستلزمات المصانع ، بجهة : الحى 

عن تورٌد اجهزة  31741برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم حسن دمحم احمد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 اهالى 7الحى  1شمة  301الكمبٌوتر ، بجهة : ق 

اوالت عن مم 31711برلم  21101125، لٌد فى  51111.111حسام عبدالصادق سالمه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الشٌخ زاٌد 0وحدة  24المجاورة الثالثه برج  7عمومٌة وتشطٌبات ، بجهة : الحى 

عن بٌع ادوات  31723برلم  21101117، لٌد فى  11111.111دمحم حسنى متولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 رالمول التجارى بحى المنتزه حدائك اكتوب 0مكتبٌه ومدرسٌه ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  31724برلم  21101117، لٌد فى  5111.111احمد عثمان عمار عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 14سنتر الملكة واالمٌر محل  14محل  2عامة ، بجهة : الحى 

عن بٌع طٌور  31765برلم  21101121، لٌد فى  5111.111حسام عمر عبدالرحمن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 0مجاورة  6سنتر االمراء الحى  2وذبحها ، بجهة : محل رلم 

ت عمومٌة عن مماوال 31711برلم  21101125، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Step upستب اب  -  51

 الشٌخ زاٌد 0وحدة  24المجاورة الثالثه برج  7وتشطٌبات ، بجهة : الحى 

عن زجاج  31770برلم  21101125، لٌد فى  11111.111دمحم كمال صابر حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 11سنتر الهداٌة محل رلم  11والمونتال ، بجهة : الحى 

عن تجارة اجهزة  31617برلم  21101114، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم جمعه لرنى شاكر  ، -  61

 6شارع  2محل  124عمار رلم  1كهربائٌة وادوات منزلٌة ، بجهة : الحى الثالث مجاورة 

عم عن مط 31713برلم  21101116، لٌد فى  11111.111اشرؾ ابراهٌم ٌوسؾ ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 1ش السنترال محل رلم  107تمدٌم ماكوالت ومشروبات ، بجهة : الحى االول عمارة 

عن تورٌدات  31722برلم  21101117، لٌد فى  11111.111عادل فخرى حنا مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 محور خدمى 231سنتر الفٌروز محل  11كهربائٌة ، بجهة : الحى 

عن جزارة ،  31711برلم  21101116، لٌد فى  111111.111 دمحم الؽمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه احمد دمحم -  63

 بفرلى هٌلز 1منطمه خ/ 17لطعه  7بجهة : الشٌخ زاٌد محل 

 عن سوبر ماركت 31715برلم  21101116، لٌد فى  12111.111عبدهللا عادل عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 7الحى  2مجمع االمرٌكٌه برج  64وتبوغ ومستلزمات شٌشة ، بجهة : محل 

برلم  21101111، لٌد فى  511111.111صالح الدٌن السٌد عبدالممصود السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 1سٌتى ستارز الدور الثالث مكتب  11عن استٌراد وتصدٌر ، بجهة : الحى  31731

 31751برلم  21101110، لٌد فى  12111.111دٌن السٌد احمد محمود عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء ال -  66

 ارضى 1شمة رلم  712ع  3عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : الحى االول مجاورة 

عن انتاج  11332 برلم 21101121، لٌد فى  51111.111عبدالنبى عبدالنبى رحٌم زروق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 متر 311مخازن الشباب  151وجبات جاهزة ، بجهة : رلم 



 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 تنمٌة الموارد  31776برلم  21101122، لٌد فى  11111.111اٌمان فاروق عمر برعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

عمارة ع  1، بجهة : شمة  2110لسنة  113البشرٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على الموافمة الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 2الحى  5مجاورة  1316

عن  31715برلم  21101125، لٌد فى  151111.111هبه عبدالباسط انور على االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 بمول الندى حى الندى 412نشاط رٌاضى تأهٌل بدنى جٌم ، بجهة : الشٌخ زاٌد الوحدة رلم 

عن تسوٌك  31712برلم  21101125، لٌد فى  11111.111حسٌن طه دمحم زعزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شهٌره  -  71

لسنة  17عمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( بموافمه امنٌه رلم 

 الشٌخ زاٌد 2جاردٌنٌا  125، بجهة : فٌال  2110

عن استٌراد  31711برلم  21101125، لٌد فى  511111.111حسن ذكرٌا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسام -  71

 17ح  MIX4ع  A2وتصدٌر ، بجهة : الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مكتب 

عن تجارة  31767برلم  21101121، لٌد فى  111111.111محمود احمد سعد معتبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 3ب مجمع الشرق االوسط م ص 15رٌد لطع ؼٌار سٌارات النمل ، بجهة : محل وتو

عن تورٌدات  31111برلم  21101127، لٌد فى  511111.111وائل صالح عبد الحكم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

رة المصانع والمطاعم والكافٌهات عمومٌة ومماوالت واعمال التشطٌبات وتورٌد مواد البناء وتورٌد العمالة واعمال النظافه وادا

 11الحى  3مكتب  6دور  7واالستٌراد والتصدٌر ، بجهة : ابراج سٌتى ستار برج 

عن تورٌد  31614برلم  21101114، لٌد فى  111111.111عمرو دٌاب محمود سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 4ب شمه  32عمارة  2ة مجاور 3مالبس جاهزة واحذٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مكتب رحالت  31766برلم  21101121، لٌد فى  15111.111حماده انور لاسم فنتٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم ثانى 11سنتر االردنٌه الحى  130بالداخل ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  31116برلم  21101120لٌد فى ،  21111.111رجب ؼانم عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 277عمومٌة ، بجهة : مركز خدمات المستمبل سنتر االردنٌه محل 

عن مكتبة  31600برلم  21101115، لٌد فى  51111.111عمرو صابر محمود حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 1تجارى محل رلم وخردوات وهداٌا ، بجهة : الحى العاشرالبشائر سنتر الٌاسمٌن ال

عن صٌدلٌه ، بجهة  31721برلم  21101117، لٌد فى  12111.111صٌدلٌة د/ احمد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 محل رلم ب مدٌنة الفردوس 211: عمار رلم 

عن بٌع  31730م برل 21101111، لٌد فى  12111.111اشرؾ دمحم عثمان السٌد المراؼى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 71مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : مٌدان الحصرى ممابل المركز الطبى للموات المسلحة محل 

عن بٌع  31717برلم  21101116، لٌد فى  12111.111ناصر جمعه شعبان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 51ند محل رلم لطاعات حدٌد ، بجهة : الحى الثانى سنتر المٌرٌال

عن مماوالت  31731برلم  21101111، لٌد فى  15111.111رضا حنفى عبدالؽفار حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 152عمارة  4عامه وادارة المشروعات للشركات والمؤسسات االهلٌه واالفراد ، بجهة : الحى الثالث مجاورة 

عن تورٌدات عمومٌة  31745برلم  21101111، لٌد فى  5111.111، رأس ماله ،  احمد دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد  -  12

 مول بدر الدٌن 16الحى  32مماوالت عامة متكامله وتشطٌبات ، بجهة : الشٌخ زاٌد مكتب 

عن  31711برلم  21101116، لٌد فى  111111.111دمحم مصطفى عبداللطٌؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 11شمة  51عمارات بدر الدٌن عمارة  16ت عمومٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد المحور المركزى الحى مماوال

عن عطارة ،  17106برلم  21101111، لٌد فى  75111.111مصطفى خلٌل محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بالدور االرضى 26محل رلم  1مجاورة  11بجهة : سنتر المصطفى الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عطارة ،  17106برلم  21101111، لٌد فى  75111.111مصطفى خلٌل محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 سنتر المصطفى محل بالدور االرضى 1مج  11بالعنوان الحى  75111بجهة : له رئٌسى بنشاط بٌع مجمدات براسمال 

عن تورٌد لطع  31757برلم  21101121، لٌد فى  51111.111احمد سعٌد خلٌفه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 سنتر اضواء العاصمة المنطمة الصناعٌة 6سٌارات وصٌانتها ، بجهة : محل رلم 

عن االستٌراد  31772برلم  21101122، لٌد فى  511111.111هشام على دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة وتجارة الجرارات والمعدات الزراعٌة والسٌارات والموتوسٌكالت والدراجات 

ة ، البخارٌة ولطع ؼٌارها ووسائل االطفاء والحرٌك والمالبس واالدوات المنزلٌه والكهربائٌة وتورٌد وتركٌب نظم الحرٌك المختلف

 الحى المتمٌز 5/6بلون  11مجاورة  11بجهة : ؼرب سومٌد لطعه رلم 

عن تسوٌك عمارى )  31705برلم  21101126، لٌد فى  11111.111اسامه حسٌن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

،  2110لسنة  127امنٌه رلم  فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة

 2شمه  43عمارة  4مجاورة  16بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن استٌراد  31606برلم  21101115، لٌد فى  511111.111شٌماء دمحم عبدالعلٌم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 الحى الثالث 5مجاورة  077وتصدٌر ، بجهة : 

عن بٌع  31734برلم  21101111، لٌد فى  11111.111براهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود مصطفى عبدالمادر ا -  01

 1مستلزمات البناء وحداٌد وبوٌات ، بجهة : مركز السفراء المحور المركزى محل بالدور االرضى الحى 

عن انتاج  31744برلم  21101111، لٌد فى  111111.111حمٌده محى الدٌن احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

، بجهة : مخازن  2110لسنة  132كراسة وكشكول ومطبعوعات تجارٌة وعلبه كرتون )فٌما عدا االنترنت( موافمة امنٌة رلم 

 1متر ق  311الشباب 

، عن كافتٌرٌا  31710برلم  21101116، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالرحمن احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 الحى السابع 1الشركة االردنٌة مرحله  121بجهة : محل رلم 

عن  31742برلم  21101111، لٌد فى  51111.111الطحان لتجارة لطع ؼٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 11مول طٌبه جراند مول )شبانه( الحى  56لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : مبنى أ محل 

عن مماوالت  31761برلم  21101121، لٌد فى  111111.111مال وهبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء على ك -  04

 2111التوسعات الشمالٌة لطعه  415بالعمار رلم  2عامة ، بجهة : شمة رلم 

رة عن تجا 31701برلم  21101126، لٌد فى  511111.111دمحم سمٌر جابر احمد صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 22ادارى محل  2ابراج سٌتى ستار برج  11وبٌع منتجات الشٌشة االلكترونٌة وسوائلها وتصدٌر واستٌراد خاماتها ، بجهة : الحى 

عن تورٌد وتجارة  31113برلم  21101120، لٌد فى  31111.111دمحم فؤاد جالل عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 12سنتر المجد التجارى الحى  4الدور  10البس العسكرٌة ( ، بجهة : مكتب المالبس الجاهزة ) فٌما عدا الم

عن  31110برلم  21101120، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالتواب عبدالسالم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  07

 11سنتر البركة الحى  1ورشة الموٌتال وحدٌد ، بجهة : محل 

عن مماوالت عامة  31755برلم  21101121، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سٌد عاٌد عوض عاٌد  -  01

 برعى بالزا برج المحور المركزى 16وتشطٌبات ، بجهة : 

عن سوبر  31773برلم  21101122، لٌد فى  11111.111محاسن حنفى عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 بالسوق التجارى 6محل رلم  11الحى السادس مجاورة ماركت ، بجهة : 

عن  31121برلم  21101120، لٌد فى  51111.111دمحم الحنفى عبدالمطلب الحنفى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 3اكتوبر ثان شمة  3مجاورة  5الحى  672تورٌدات عامة والمماوالت الهندسٌة ، بجهة : رلم 



 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 دهانات ودٌكور ،  31615برلم  21101114، لٌد فى  5111.111دمحم عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم  -  111

 ارضى 1255بجهة : رحاب اكتوبر سٌتى بالمول التجارى محل رلم 

عن معرض  31601برلم  21101115، لٌد فى  51111.111دمحم ٌوسؾ بسونى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الدور االرضى عمارة الصفا 13/1عمارة  1اهالى مجاورة  1سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : الحى 

عن  31733برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عامر ابوالجود حسن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 الحٌاء المستمبلجنوب ا 1عمارة  1تورٌد عماله بالداخل وخدمات نظافة ، بجهة : مكتب رلم 

عن  31113برلم  21101121، لٌد فى  511111.111دمحم مصطفى ابوالعال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 25استثمار عمارى واستٌراد و تصدٌر ، بجهة : الحى االول مركز االمل التجارى مكتب رلم 

عن لاعة افراح ،  31711برلم  21101116، لٌد فى  21111.111عمر رجب دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مركز خدمات الحى االول والثانى 22مجمع االردنٌة لطعة  216بجهة : 

عن  31716برلم  21101117، لٌد فى  511111.111ابراهٌم مسعد دمحم على الولاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

التوكٌالت التجارٌه ، بجهة : الشٌخ زاٌد -االستٌراد والتصدٌر-المتكاملة التورٌد و التركٌباعمال المماوالت  -التورٌدات العمومٌة 

 ح اسكان المدخل المستثمر الصؽٌر 41عمارة 

عن تورٌد  31726برلم  21101117، لٌد فى  51111.111ولٌد عطا محمود عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 1مكتب  3حى السادس الشباب عمارة عمالة بالداخل ، بجهة : ال

عن تجارة اسمان  31612برلم  21101111، لٌد فى  21111.111وائل دمحم السٌد دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الدور االرضى 16مول الحرم محل رلم  2مجاورة  11، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن  31610برلم  21101114، لٌد فى  51111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  اسماعٌل محمود اسماعٌل ابراهٌم  ، ت -  110

 3مشروع مجمع مبارن ص  221طالء المعادن ، بجهة : رلم 

عن متعهد نمل  31604برلم  21101115، لٌد فى  11111.111هارون دمحم هارون دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 11عمارة  5مجاورة  11الحى  43عمال بالداخل ، بجهة : شمة 

عن تورٌدات  31715برلم  21101116، لٌد فى  11111.111هبه مصطفى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 12سنتر المجد التجارى الحى  4الدور  14عمومٌة وتورٌد عماله ، بجهة : مكتب رلم 

عن بٌع منتجات  31712برلم  21101116، لٌد فى  5111.111ودٌع فاٌك بطرس وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 7شركة االهرام للمشروبات ، بجهة : سنتر االسراء بالزا المحور المركزى الدور االرضى محل رلم 

عن  31731برلم  21101111، لٌد فى  51111.111ٌوسؾ فتحى عبدالمالن مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 110شادر  1، بجهة : سوق الجمله عنبر  تجارة فاكهه بالجمله

 31743برلم  21101111، لٌد فى  511111.111امٌره عبدالوارث عبدهللا عبدالوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 العمرانٌة االولى 11الدور الرابع عمارة  41عن استٌراد و تصدٌر و توكٌالت تجارٌة ، بجهة : الوحدة 

عن تسوٌك  31710برلم  21101117، لٌد فى  21111.111بٌتر عادل موسى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

لسنة  120عمارى ) فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌه رلم 

 ئك اكتوبرد/ح بى حدا 11شرٌحة  12، بجهة : وحدة رلم  2110

عن المماوالت  31762برلم  21101121، لٌد فى  0111.111عمرو محمود ابراهٌم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 164والتسوٌك العمارى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( بموافمة امنٌه رلم 

 المحور المركزى 110عمارة  1شمة  2مجاورة  4، بجهة : الحى  2110لسنة 

عن تجارة  31701برلم  21101126، لٌد فى  21111.111فاطمه حلمى عبدالحلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 محور مركزى 11جلورى مول الحى  45الدور االرضى لطعه  12المالبس واالحذٌة ، بجهة : محل رلم 



 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  31114برلم  21101121، لٌد فى  251111.111فٌك عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  توفٌك احمد تو -  111

الدور الثانى سنتر  10( ، بجهة : محل رلم 2110لسنة  157استشارات مالٌة والتدرٌب فى اعمال المحاسبة )موافمة امنٌة رلم 

 وادى الملون

عن  31110برلم  21101121، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   احمد السٌد دمحم بسٌونى الشرٌؾ  ، تاجر فرد -  110

 الدور االرضى 1657عمارة  1صاله العاب جمباز ، بجهة : الحى االول مجاوزرة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

انع المعادن وتورٌدات عمومٌة وتورٌد خامات الصلب وعوازل ٌحً سمٌر احمد سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،  تجارة جمٌع انو -  1

، عن تجارة جمٌع انوانع المعادن  31613برلم  21101111،لٌدت فى  21111.111االرتٌلون وااللومنٌوم   ،رأس مالها   

جمع االمل الصناعى م 2بالمبنى رلم  22وتورٌدات عمومٌة وتورٌد خامات الصلب وعوازل االرتٌلون وااللومنٌوم ، بجهة : محل 

 شارع حماده امام

ولٌد ابراهٌم حسن عمر وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة واعداد ابحاث علمٌه  -  2

الزمة واستشارات علمٌه والفنٌه والامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص ال

،رأس مالها     2110/7/22بتارٌخ  425والندوات العلمٌة والفنٌه واعداد دراسات جدوى للمشروعات ( بموافمة امنٌة رلم 

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة واعداد  31740برلم  21101111،لٌدت فى  11111.111

والامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  ابحاث علمٌه واستشارات علمٌه والفنٌه

، بجهة : عمار  2110/7/22بتارٌخ  425الالزمة والندوات العلمٌة والفنٌه واعداد دراسات جدوى للمشروعات ( بموافمة امنٌة رلم 

 المجاورة االولى الحى التاسع الشٌخ زاٌد 126

ماعٌل دمحم وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة المماوالت العامة  ،رأس مالها   باسم دمحم اس -  3

، عن المٌام باعمال تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة المماوالت العامة ، بجهة :  31736برلم  21101111،لٌدت فى  10111.111

 4الحى  5أ بالدور االرضى سنتر رباح مجاورة 30

دمحم السٌد عبدالسالم السٌد ابو زٌد وشركاه   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن وتطوٌر االعمال ) فٌما عدا اصدار الصحؾ  -  4

،  31702برلم  21101126،لٌدت فى  511111.111،رأس مالها     2110لسنة  51والمجالت واالنترنت ( بموافمة امنٌه رلم 

،  2110لسنة  51ل ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( بموافمة امنٌه رلم عن الدعاٌة واالعالن وتطوٌر االعما

 6ؼرب سومٌد المجاورة  15/12بلون  3لطعه  1بجهة : شمه رلم 

،لٌدت فى  111111.111هانى عبدالنبى احمد وشركاه   شركة  ،  تجارة وتورٌد مستلزمات الدٌكور   ،رأس مالها    -  5

بالدور االرضى بالعمار )مول(  23، عن تجارة وتورٌد مستلزمات الدٌكور ، بجهة : محل تجارى رلم  31771برلم  21101122

 /ب المحور المركزى بجوار مسجد الحصرى2/11

 

،لٌدت فى  111111.111عالءالدٌن سلطان سالم وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه   ،رأس مالها    -  6

 ، عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : المصر الواحات البحرٌه 31116لم بر 21101121

 2376مصطفى جاد وشرٌكه   شركة  ،  دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( بموافمه امنٌه رلم  -  7

، عن دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار  31761برلم  21101121،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها     2110/4/21بتارٌخ 

، بجهة : الشٌخ زاٌد اركان بالزا امام مدخل زاٌد  2110/4/21بتارٌخ  2376الصحؾ والمجالت واالنترنت ( بموافمه امنٌه رلم 

 323مكتب رلم  2111

،لٌدت فى  51111.111ها   مجدى عٌد خلٌل دمحم وشرٌكه اسامه ٌوسؾ حسب عبدهللا   شركة  ،  تورٌد دهانات  ،رأس مال -  1

 34مول بدر الدٌن محل رلم  1المجاورة  16، عن تورٌد دهانات ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى  31721برلم  21101117



 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

،لٌدت فى  41111.111حسام عبدالناصر حسن عثمان وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده  ،رأس مالها    -  0

 431، عن تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : الحى االول المجاورة الثانٌة عمارة  31711برلم  21101125

،لٌدت فى  31111.111عبد الحكٌم نظٌر على وشرٌكه   شركة  ،  مطعم ماكوالت ومشروبات  ،رأس مالها    -  11

دور ارضى مبنى ب سنتر الضٌاء  111/110، عن مطعم ماكوالت ومشروبات ، بجهة : المحلٌن  31700برلم  21101127

 جراند مول الحى المتمٌز

،لٌدت فى  111111.111طارق وشركاه   شركة  ،  تجهٌز وتعبئة لحوم ودواجن واسمان مجمدة  ،رأس مالها    -  11

 11لحى ا 2ب سنتر النخٌل  15، عن تجهٌز وتعبئة لحوم ودواجن واسمان مجمدة ، بجهة : محل رلم  31732برلم  21101111

رامى محى الدٌن على وشركاه   شركة  ،  تورٌد خامات واضافات االعالؾ والمنظفات والمطهرات واالدوٌة البٌطرٌة  -  12

والمكمالت الؽذائٌة والمستحضرات الطبٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالمصال واللماحات والمستلزمات البٌطرٌة 

،لٌدت  1111111.111ولبول التوكٌالت التجارٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر   ،رأس مالها    ومستلزمات المعامل والمبٌدات الحشرٌة

، عن تورٌد خامات واضافات االعالؾ والمنظفات والمطهرات واالدوٌة البٌطرٌة والمكمالت  31711برلم  21101115فى 

والمستلزمات البٌطرٌة ومستلزمات المعامل الؽذائٌة والمستحضرات الطبٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالمصال واللماحات 

عمارة  12الدور االرضى عمارة رلم  1والمبٌدات الحشرٌة ولبول التوكٌالت التجارٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة : وحدة رلم 

 14النصر مجاورة 

،لٌدت فى  111111.111شركة دمحم الجندى والماضى   شركة  ،  مكتب هندسى ومماوالت عامة  ،رأس مالها    -  13

بالدور االول جنوب االحٌاء بجوار البستان  211، عن مكتب هندسى ومماوالت عامة ، بجهة : شمة  31761برلم  21101121

 المستثمر الصؽٌر 15عمارة 

،لٌدت فى  111111.111ادهم دمحم شولى دمحم على وشرٌكه   شركة  ،  ادارة المطاعم والكافٌهات  ،رأس مالها    -  14

دور ارضى الحى السابع المجاورة االولى  101، عن ادارة المطاعم والكافٌهات ، بجهة : العمار رلم  31721برلم  21101111

 الشٌخ زاٌد

دمحم صادق عبداللطٌؾ وشركاه   شركة  ،  ادارة وتجهٌز المطاعم وادارة السٌارات المجهزة مسبما لتمدٌم الوجبات  -  15

، عن ادارة وتجهٌز المطاعم  31716برلم  21101125،لٌدت فى  15111.111س مالها   والسندوتشات والمشروبات  ،رأ

-23بلون  1لطعه  11مجاورة  110وادارة السٌارات المجهزة مسبما لتمدٌم الوجبات والسندوتشات والمشروبات ، بجهة : شارع 

15 

 21101121،لٌدت فى  5111.111أس مالها   احمد نبٌل على وشرٌكته   شركة  ،  كوافٌر تصفٌؾ شعر للسٌدات  ،ر -  16

المحور المركزى بالمطعه رلم  1/4الدور االول  11، عن كوافٌر تصفٌؾ شعر للسٌدات ، بجهة : محل تجارى رلم  31751برلم 

 بمول اكزٌت فورتٌن التابع لشركة افاق الشٌخ زاٌد 14

برلم  21101121،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها   رمضان صالح وشرٌكه سٌد خلٌفه   شركة  ،  مخبز سٌاحى    -  17

 6محل  11عمارة  3مجاورة  6، عن مخبز سٌاحى ، بجهة : الحى  31111

برلم  21101115،لٌدت فى  11111.111اشرؾ ابوبكر وشركاه   شركة  ،  تعبئة مواد منتجات ؼذائٌة   ،رأس مالها    -  11

ب مجمع الحمد للصناعات الصؽٌرة الدور 4جهة : المنطمة الصناعٌة الرابعة لطعة ، عن تعبئة مواد منتجات ؼذائٌة ، ب 31602

 33/32الثانى ورشة 

،لٌدت فى  111111.111دمحم موسى عبدالمطلب موسى وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى والمماوالت   ،رأس مالها    -  10

المحور المركزى  1وحدة  7ت ، بجهة : مول سٌتى ستار عمارة ، عن االستثمار العمارى والمماوال 31712برلم  21101115

 الحى الحادى عشر

،لٌدت فى  31111.111الظاهر للتكنولوجٌا المتطورة   شركة  ،  تورٌدات كهربائٌة ومماوالت عمومٌة  ،رأس مالها    -  21

اٌد الحى االول المجاورة الثالثة عمارة ، عن تورٌدات كهربائٌة ومماوالت عمومٌة ، بجهة : الشٌخ ز 31760برلم  21101121

 الدور الثانى 61رلم 



 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

حسام دمحم سٌد وشرٌكة   شركة  ،   التسوٌك العمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على  -  21

،  31771برلم  21101121،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     2110لسنة  121التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

لصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم عن التسوٌك العمارى ) فٌما عدا اصدار ا

بالدور الثانى بعد االرضى مول المعز بالزا الحى الثانى عشر المجاورة الثانٌة  c1مبنى  12، بجهة : مكتب رلم  2110لسنة  121

 الشٌخ زاٌد

توزٌع وتورٌد حداٌد وبوٌات وادوات كهربائٌة وعدد ومستلزمات المصانع  شعبان اسماعٌل دمحم وشرٌكه   شركة  ،   تجارة و -  22

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد حداٌد وبوٌات وادوات كهربائٌة  31775برلم  21101122،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

 5محل رلم  77عمارة رلم  164ة وعدد ومستلزمات المصانع ، بجهة : مشروع الهٌئة العامه للتعاونٌات والبناء واالسكان منطم

،لٌدت فى  5111111.111وائل دمحم رمضان دمحم وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتعبئة مواد ؼذائٌة  ،رأس مالها    -  23

 االسكان الحدائمى الشٌخ زاٌد 21، عن تجارة وتوزٌع وتعبئة مواد ؼذائٌة ، بجهة : عمارة رلم  31713برلم  21101116

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

جل  تم تم محو/شطب الس   21101111، وفى تارٌخ    15165احمد دمحم فتحى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    21101114، وفى تارٌخ    27117منى ابراهٌم فؤاد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد لترن التجارة

حو/شطب السجل  تم م   21101115، وفى تارٌخ    31412حنا خرشوؾ عٌاد ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    11174فاطمة الزهراء عبد الفتاح مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101117تارٌخ ، وفى    31655دمحم عاطؾ فهمى على وهٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    11201دمحم شفٌك محمود نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    6011 عاطؾ مبرون حسن حسن فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 7

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    6011عاطؾ مبرون حسن فرحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد لترن النشاط



 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  تم    21101115، وفى تارٌخ    24110ده برلم : فرٌج نجٌب فرٌج حنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 0

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    31703شرٌن سمٌر حسٌن حتحوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101115، وفى تارٌخ    7111د  ،  سبك لٌده برلم : اشرؾ انس سالمة تكال  ،  تاجر فر   - 11

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    26674عصام احمد عبدالحلٌم خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    20131نٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عٌسى عزت عطا حسا   - 13

 محو المٌد لترن التجارة

تم    21101110، وفى تارٌخ    4545تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 اكتوبر 6نٌابة  2116لسنة  333المٌد للوفاة بموجب االعالم الشرعى رلم محو/شطب السجل  ترن التجارة ومحو 

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    4545سعٌد ناضل دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 توبراك 6نٌابة  2116لسنة  333ترن التجارة ومحو المٌد للوفاة بموجب االعالم الشرعى رلم 

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    14260ماهر دمحم عبدالستار الجزار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    22002احمد جمعه عبداللطٌؾ على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تم محو المٌد لترن التجارة السجل 

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    26172جمال محمود حسن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو المٌد لترن التجارة

تم    21101125، وفى تارٌخ    11610اٌهاب عبدالعلٌم عبدالؽفار اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

جل  تم محو/شطب الس   21101126، وفى تارٌخ    0472دمحم احمد عبدالنظٌر مهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو المٌد لترن    21101126، وفى تارٌخ    0472دمحم مهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 التجارة

تم    21101127، وفى تارٌخ    0673دمحم عبد المنعم عبد الرزاق السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101127، وفى تارٌخ    22253صافى رسالن لنمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101121، وفى تارٌخ    12611سعٌد سعد زكى حجاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو المٌد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   27111شٌرٌن محسن طاهر مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101114وفً تارٌخ ،   0776رامى دمحم شولى عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   14323ٌده برلم احمد عبدهللا رمضان على مدكور  تاجر فرد ،، سبك ل -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101115وفً تارٌخ ،   31661احمد على عطٌه عرابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101115وفً تارٌخ ،   15412عمرو ٌحٌى فرج ٌس احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101117وفً تارٌخ ،   12621كرم مختار على محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101117وفً تارٌخ ،   31141دمحم ماهر عبدالواحد فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   51111.111رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101117وفً تارٌخ ،   15571ٌونس سامح ٌونس عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21101117تارٌخ ، وفً   25061احمد رضا سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101117وفً تارٌخ ،   1251جمال حسن عبدالعزٌز دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   17106مصطفى خلٌل محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   75111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   31407محمود حامد دمحم الشنوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   31262شولى عبدالودود ابراهٌم احمد مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111ل لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   11167توفٌك عبد الواحد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   21171فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى عبدالواحد مصطفى عبدالمنعم  تاجر  -  15

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   21701احمد عبدالفضٌل دعبس سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   211111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   31572شعبان فاروق سعد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101110وفً تارٌخ ،   11167جر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد فؤاد دمحم حسن  تا -  11

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   13361كارم رشوان احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   211111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال   21101121وفً تارٌخ ،   26021احمد فتحى عبد الفضٌل عبد السمٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   311111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121وفً تارٌخ ،   31633ناجح حامد حسن زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21101121وفً تارٌخ ،   21640محمود عمر محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101125وفً تارٌخ ،   26111صافى احمد احمد مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   12111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101126وفً تارٌخ ،   20506دى حسٌن حسن بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نا -  24

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصؾ تم تعدٌل رأس الما  21101126وفً تارٌخ ،   27073حشمت عٌسى سٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101126وفً تارٌخ ،   11452وائل محمود كامل عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101127وفً تارٌخ ،   13427لؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حسن خ -  27

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21101127وفً تارٌخ ،   13151عبدالرازق هالل عبٌد هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121وفً تارٌخ ،   22717موسى دمحم عوض حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   2111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101120وفً تارٌخ ،   20363ال الهندسٌة والتركٌبات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابو النصر لالعم -  31

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  22011عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم المهدى ال -  1

 الشٌخ زاٌد  3المجاورة  1الحى  40لطعهة  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح وحدة رلم 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21101111وفً تارٌخ  23111دمحم عبدالحكٌم ممدوح جبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  00الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المنطمة السٌاحٌة الرابعه مٌجا مول محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  31612وائل دمحم السٌد دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الدور االرضى  16رلم مول الحرم محل  2مجاورة  11، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31611روجٌه سمٌر سلٌمان حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 سٌتى مول  26محل  1عمارة  7الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111ً تارٌخ وف 15615عز عبدالمنعم عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 11ورشة رلم 2اسواق التعمٌر 0الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  31614عمرو دٌاب محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 4شمه  ب 32عمارة  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  31616عالء الدٌن ابراهٌم مرسى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 م  311مخازن الشباب  440وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21101114وفً تارٌخ  31617اسالم جمعه لرنى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 6شارع  2محل  124عمار رلم  1الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  24126اسامه دمحم رشدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 كزى سنتر المٌرالند الدور الثانى المحور المر 20، اصبح العنوان مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  31615احمد دمحم دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ارضى 1255، رحاب اكتوبر سٌتى بالمول التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  21414باسم عبدالعزٌز ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 71محل  2الـتأشٌر:   ، الحى السابع مجمع االمرٌكٌه برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  21414باسم عبدالعزٌز ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 71محل  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الحى السابع مجمع االمرٌكٌه برج 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  31610اسماعٌل محمود اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 3مشروع مجمع مبارن ص  221وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21101115وفً تارٌخ  31606شٌماء دمحم عبدالعلٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الحى الثالث  5مجاورة  077الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  15412عمرو ٌحٌى فرج ٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 فٌال دوبلكس  1شمة  1252عمارة  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  31601احمد دمحم محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 77مول مركز المدٌنة التجارى مكتب  4الـتأشٌر:   ، الحى 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21101115وفً تارٌخ  31600عمرو صابر محمود حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 1الـتأشٌر:   ، الحى العاشرالبشائر سنتر الٌاسمٌن التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  25172دمحم ٌوسؾ دمحم الشورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ارضى 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح مجمع على الدٌن مبنى ج محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  31601عمر ماهر دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 سٌتى ستار  4الدور الثالث فوق االرضى برج رلم  11، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  31601دمحم ٌوسؾ بسونى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الدور االرضى عمارة الصفا 13/1عمارة  1اهالى مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  31604هارون دمحم هارون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  11عمارة  5مجاورة  11الحى  43الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  31605دمحم ابراهٌم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  5سنتر كنوز النٌل محل  5مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  31607وداد عبدالمعز دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سنتر الحسٌن 6الحى  4مبنى  52الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  31603منى دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 1مجمع الصناع المتحدون ورشه  3، م ص 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31716سبك لٌده برلم     احمد ؼرٌب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  -  25

 الدور االرضى 111الـتأشٌر:   ، مدٌنة الفردوس لطاع الشرطه عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31711نادٌه احمد دمحم دمحم الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بفرلى هٌلز 1منطمه خ/ 17لطعه  7الشٌخ زاٌد محل الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  21716سلوى السنوسى بن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 بو رواش ارض شركة الماهرة للمبانى الجاهزة المنطمة الصناعٌة ا 0،  7،  5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المطع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  6116رجب رمضان محمود ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مركز هنٌده الحى السابع  2برج  61وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116تارٌخ وفً  31715عبدهللا عادل عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 7الحى  2مجمع االمرٌكٌه برج  64الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31717ناصر جمعه شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  51الـتأشٌر:   ، الحى الثانى سنتر المٌرٌالند محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31714دمحم بهجت ابراهٌم ابو عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 35عمارة  1مجاورة  12الحى  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21101116وفً تارٌخ  31715هبه مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 12سنتر المجد التجارى الحى  4الدور  14الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31713اشرؾ ابراهٌم ٌوسؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  1ش السنترال محل رلم  107الـتأشٌر:   ، الحى االول عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31712به ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ودٌع فاٌك بطرس وه -  34

 7الـتأشٌر:   ، سنتر االسراء بالزا المحور المركزى الدور االرضى محل رلم 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  31710دمحم عبدالرحمن احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الحى السابع 1الشركة االردنٌة مرحله  121الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101116وفً تارٌخ  31711عمر رجب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 مركز خدمات الحى االول والثانى 22مجمع االردنٌة لطعة  216، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  31711عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مصطفى -  37

 11شمة  51عمارات بدر الدٌن عمارة  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد المحور المركزى الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31711محمود طه محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  314مكتب  111الـتأشٌر:   ، مدٌنة الفردوس عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31724احمد عثمان عمار عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 14سنتر الملكة واالمٌر محل  14محل  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  31725ٌظ حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حاتم عبدالحف -  41

 7سنتر دٌاموند مول الدور االرضى الحى  27وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21101117وفً تارٌخ  31710بٌتر عادل موسى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 د/ح بى حدائك اكتوبر 11شرٌحة  12الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  31727طارق احمد عبد الؽفار المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 Eبالدور االرضى بلون  212كورت ٌارد وحدة  1مجاورة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31721صٌدلٌة د/ احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 محل رلم ب مدٌنة الفردوس 211الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31723دمحم حسنى متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المول التجارى بحى المنتزه حدائك اكتوبر 0الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31716ابراهٌم مسعد دمحم على الولاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ح اسكان المدخل المستثمر الصؽٌر 41الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31726ولٌد عطا محمود عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 1مكتب  3الـتأشٌر:   ، الحى السادس الشباب عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  20524 شوكت خلؾ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  47

 الدور االرضى  32سنتر الطاهرة محل رلم  3الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  1660برلم     جمال عبدالداٌم سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  41

  1وصؾ الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى ب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31722عادل فخرى حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 ر خدمى محو 231سنتر الفٌروز محل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  1660جمال عبدالداٌم سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 12اسواق الجمهورٌة الحى  1مبنى  31وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  1660ده برلم    جمال عبدالداٌم سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  51

بنشاط بٌع مستلزمات االمن الصناعى والحرٌك  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان مجمع على الدٌن مبنى ب محل رلم 

 واالستٌراد والمماوالت العامه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  15571ٌونس سامح ٌونس عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  11سنتر االردنٌة الحى  35الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  31717اكرم زاهر فرٌد حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 1شمه  1124لطعه  5الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101117وفً تارٌخ  16115الهام عبدالرحمن احمد عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الدور االرضى  2ب شمة 117المجاورة الخامسة عمارة  11الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101117وفً تارٌخ  1660لٌده برلم    جمال عبدالداٌم سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  55

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31742الطحان لتجارة لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 11بانه( الحى مول طٌبه جراند مول )ش 56وصؾ الـتأشٌر:   ، مبنى أ محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31737صٌدلٌة د / اٌمان فخرزاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

  16،  15الـتأشٌر:   ، الحى االول سنتر اجاد محل 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21101111وفً تارٌخ  17106مصطفى خلٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بالدور االرضى 26محل رلم  1مجاورة  11الـتأشٌر:   ، سنتر المصطفى الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  17106مصطفى خلٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 سنتر المصطفى محل بالدور االرضى 1مج  11نوان الحى بالع 75111الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بنشاط بٌع مجمدات براسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31731رضا حنفى عبدالؽفار حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  152عمارة  4الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31733لٌده برلم    عامر ابوالجود حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 جنوب االحٌاء المستمبل  1عمارة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31735بحر فرٌد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ارضى  2ش  727لطعة  3مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31734محمود مصطفى عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  1وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز السفراء المحور المركزى محل بالدور االرضى الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  17106م    مصطفى خلٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  64

 26محل رلم  1مجاورة  11بالعنوان سنتر المصطفى الحى  75111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط عطاره براس مال 

 بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  31741صباح دمحم فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 0الحى  2سنتر التعمٌر  11، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  4511احمد دمحم انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

  1121،  1127اصبح العنوان المنطمة الصناعٌة الثالثة مجمع الكرنفال وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31741كرٌم احمد انور ابراهٌم ؼانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

  56الـتأشٌر:   ، مجمع الشرق االوسط المنطمة الصناعٌه الثالثة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  31720صٌدلٌة د / هشام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  3ع 5الحى السابع ابراج برعى بالزا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 4شمة   16الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان جنوب االحٌاء المستثمر الصؽٌر عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 141الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الرئٌسى المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31730اشرؾ دمحم عثمان السٌد المراؼى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

  71وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌدان الحصرى ممابل المركز الطبى للموات المسلحة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  27377ابراهٌم سٌد احمد دمحم عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 1303عمارة  7رة الـتأشٌر:   ، الحى الرابع مجاو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  20414زٌنب دمحم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 عمارة ح 113مشروع  113ع  -ح 5، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31731ٌوسؾ فتحى عبدالمالن مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  110شادر  1وصؾ الـتأشٌر:   ، سوق الجمله عنبر 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 141الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 4شمة   16الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الرئٌسى االخر جنوب االحٌاء المستثمر الصؽٌر عمارة 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  31731صالح الدٌن السٌد عبدالممصود السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

   1سٌتى ستارز الدور الثالث مكتب  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115رٌخ وفً تا 12307عصام حجازى دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 المنطمة الصناعٌة الثالثة محور خدمى ثانى  211الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31743امٌره عبدالوارث عبدهللا عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  70

 العمرانٌة االولى  11الدور الرابع عمارة  41وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31744حمٌده محى الدٌن احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  1متر ق  311الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  15104  رشا محمود سامى ابو الفتح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  11

بنشاط تجارة وتصنٌع مواد البناء  7130وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان المنطمه الصناعٌه السابعه لطعه رلم 

 بالسمه التجارٌه توشكا مص 1111111والخرسانه الجاهزه براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  15104وض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا محمود سامى ابو الفتح ع -  12

 63عمارة  1مجاورة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح الحى 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  31747اسماء جمال رٌاض بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 2شمة  211عمارة  5مجاورة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31746محمود صابر لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 محل بالدور االرضى 441لطعه رلم  2الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  31745رد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر ف -  15

 مول بدر الدٌن 16الحى  32، الشٌخ زاٌد مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  31741دمحم حسن دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 اهالى  7الحى  1مة ش 301الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  11355عبد الحمٌد احمد حسن الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 متر 311أ ل  -ورش الشباب ارضى - 262لطع  -الـتأشٌر:   ، تم محو الفرع الكائن بالعنوان / المنطمة الصناعٌة السادسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  31752شعبان بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صائم سٌد -  11

 المجاورة الخامسة 14الـتأشٌر:   ، الحى الرابع سنتر رباح محل 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21101110وفً تارٌخ  31754دمحم جمال الدٌن عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 5محل  267عمارة  2مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الحى 



 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 , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  27102دٌنا احمد عوض المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ٌدبفرلى هٌلز الشٌخ زا  Auto ville (the stripبمول cd 17الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  11355عبد الحمٌد احمد حسن الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 متر 311أ ل  -ورش الشباب ارضى - 262لطع  -الـتأشٌر:   ، تم محو الفرع الكائن بالعنوان / المنطمة الصناعٌة السادسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  31751اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى دمحم سمٌر محمود ، ت -  02

 211ج شمه  1الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز عمارات رامو عمارة 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  31751عالء الدٌن السٌد احمد محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 ارضى 1شمة رلم  712ع  3الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة العنوان , وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31762عمرو محمود ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 المحور المركزى 110عمارة  1شمة  2مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  26345تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ،  -  05

 14شمة  16الـتأشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان جنوب االحٌاء المستثمر الصؽٌر عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121ارٌخ وفً ت 21145دمحم السٌد عبدالرازق عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 المنطمه الصناعٌة االولى بجوار مصنع الكٌماوٌات 116وصؾ الـتأشٌر:   ، جزء من المصنع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  27311بسام دمحم حماد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  07

 ن خلؾ عبدالرحٌم عمرو العمرانٌهشارع مبرون مبار 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31755سٌد عاٌد عوض عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 برعى بالزا برج المحور المركزى 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121 وفً تارٌخ 14142مصطفى دمحم الصؽٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 حدائك االهرام بنشاط تورٌدات عمومٌة 174الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  14142د / مصطفى كرنٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 حدائك االهرام بنشاط تورٌدات عمومٌة 174لعنوان الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر با

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31756اسامة اسحك زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الدور الثانى 3ابراج سٌتى ستار برج  246الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31750حسام الدٌن دمحم عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 24سنتر وادى الملون الثالث محل  6الـتأشٌر:   ، الحى 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21101121وفً تارٌخ  31757احمد سعٌد خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 سنتر اضواء العاصمة المنطمة الصناعٌة 6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  26145عادل ربٌع ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 12لمركزى مجمع على الدٌن الحى الدور الثالث مبنى ب المحور ا 313الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31764احمد عبدالعاطى احمد ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 فاملى هوم شارع جمال عبد الناصر 411شمة  77وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى الثامن عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31767فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد سعد معتبر ، تاجر  -  116

 3ب مجمع الشرق االوسط م ص 15الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  21251احمد دمحم احمد حسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 0محل رلم  3لعنوان سنتر الخلود ) الرٌاح سابما ( الحى االول مجاورة الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع با



 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 , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31771دمحم على على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 سنتر وادى الملون الحى السادس 24الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31763ال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جالل متولى ٌاسٌن عبدالع -  110

 مدٌنة الفردوس الشرطة 71الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31761شٌماء على كمال وهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 2111التوسعات الشمالٌة لطعه  415بالعمار رلم  2الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  21251احمد دمحم احمد حسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 سنتر الخلود )الرٌاح سابما (  0محل  3الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31766اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده انور لاسم فنتٌر ، ت -  112

 لسم ثانى 11سنتر االردنٌه الحى  130الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31140سمر عبدالمادر ادٌب عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 17/16بٌفرلى هٌلز محل  16:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الشٌخ زاٌد مول وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  26225حسٌن السٌد على سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الدور االرضى هضبة االهرام 4د شمة  111الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31765عمر عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام  -  115

 0مجاورة  6سنتر االمراء الحى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

ان , تم تعدٌل العنو 21101121وفً تارٌخ  11332عبدالنبى عبدالنبى رحٌم زروق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 متر  311مخازن الشباب  151وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  17127حاتم نعمان احمد عبدالهادى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 2116عٌادة رلم  مشروع وٌست تاون 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الدور الثانى مستشفى الندى التخصصى لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  31776اٌمان فاروق عمر برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 2الحى  5مجاورة  1316عمارة ع  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  31773محاسن حنفى عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 بالسوق التجارى 6محل رلم  11وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى السادس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  31774نبٌل توبه دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 44مارة ع 4محل رلم  1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  20575ٌاسمٌن دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  271سنتر اجٌاد مكتب  11وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122خ وفً تارٌ 14511بولس امٌن برسموس ؼابٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 دور ارضى مبنى ب مجمع مبارن للصناعات المنطمة الصناعٌة الثالثة  11،  17وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  31777ابو الفضل دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الشٌخ زاٌد 3م3الحى  0شارع  3، العمار رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  26603محمود على حسن عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

رلم  الدور الثانى مكاتب بالمطعة 216سنتر روٌال تاورز مكتب  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المحور المركزى الحى 
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 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 العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  31772هشام على دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الحى المتمٌز 5/6بلون  11مجاورة  11الـتأشٌر:   ، ؼرب سومٌد لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125خ وفً تارٌ 31713احمد دمحم احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الشٌخ زاٌد 1الحى االول مجاورة  22عمارة  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31710مصطفى هلٌل احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 4 الشٌخ زاٌد محل 1مجاورة  1الحى  22الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31770دمحم كمال صابر حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 11سنتر الهداٌة محل رلم  11الـتأشٌر:   ، الحى 

ن , تم تعدٌل العنوا 21101125وفً تارٌخ  20651اسالم محسن مصطفى رشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مركز اكتوبر التجارى المحور المركزى الدور االرضى بالكامل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  25116اٌمن دمحم دمحم الؽوٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ل شارع الجٌش  432لرابعة عمار الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان حدائك االهرام البوابة ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31717سلٌمان احمد سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الحى االول 5مجاورة  1111الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31711حسام حسن ذكرٌا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 17ح  MIX4ع  A2الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مكتب 

م تعدٌل العنوان , ت 21101125وفً تارٌخ  31715هبه عبدالباسط انور على االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 بمول الندى حى الندى 412وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31712شهٌره حسٌن طه دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الشٌخ زاٌد 2جاردٌنٌا  125الـتأشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  31711دق سالمه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عبدالصا -  135

 الشٌخ زاٌد 0وحدة  24المجاورة الثالثه برج  7وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  31711، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Step upستب اب  -  136

 الشٌخ زاٌد 0وحدة  24المجاورة الثالثه برج  7الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  31714عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الشٌخ زاٌد 1مجاورة  1الحى  22/21وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  31706تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اشرؾ منٌر زكى دمحم ، -  131

 المحور المركزى  1مول المستمبل الدور الثانى الحى  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  4327دمحم امام احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 70، تم افتتاح فرع بالعنوان المنطمه الصناعٌة الثالثه مجمع الشرق االوسط الدور االرضى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  31705اسامه حسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 2شمه  43رة عما 4مجاورة  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  31703دمحم عادل احمد عبده نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

  3مجاورة  15الحى الخامس عمد ثانى شارع  531الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126تارٌخ  وفً 31701دمحم سمٌر جابر احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 22ادارى محل  2ابراج سٌتى ستار برج  11الـتأشٌر:   ، الحى 



 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  21101126وفً تارٌخ  21313شام شولى اندراوس برتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

الدور  a2bشمه  423, 422لتسعٌن الشمالى المطاع الثالث ترفٌوم مول عمارة الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الماهرة الجدٌده ا

 الثانى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  31701هٌثم دمحم عبدالستار عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 برج د على الدٌن سٌتى مول الحى السابع 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  31701اطمه حلمى عبدالحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ف -  145

 محور مركزى 11جلورى مول الحى  45الدور االرضى لطعه  12الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126 وفً تارٌخ 31704سعاد ابو سرٌع دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 7وحدة رلم  6الحى الرابع مجاورة  1170الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101126وفً تارٌخ  4327دمحم امام احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 70لدور االرضى محل رلم ، المنطمه الصناعٌة الثالثه مجمع الشرق االوسط ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101127وفً تارٌخ  31111وائل صالح عبد الحكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 11الحى  3مكتب  6دور  7الـتأشٌر:   ، ابراج سٌتى ستار برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101127ارٌخ وفً ت 31111ربٌع صالح شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 3شمة  2الحى الثالث مجاورة  214الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101127وفً تارٌخ  31112على دمحم محمود ابو ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 11سنتر البدوى ح  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31115ل عمر دمحم عمر بشناق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر جال -  151

 دور ارضى مرتفع  2شمة  23المستثمر الصؽٌر عمار  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  23314سالم نعمان عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 1بالعنوان سٌتى ستارز برج  211111براسمال  De Bombaالـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط كافٌه بسمة تجارٌة دى بمبا 

 11الحى  3،2الدور االرضى محل

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  23314سالم نعمان عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

بالعنوان  211111الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمه التجارٌه امتداد للمماوالت العامه بنشاط المماوالت العامة والتورٌدات براسمال 

 2جزء من مكتب رلم  4الدور  1محور الخدمى مجمع سٌتى ستار مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  23314سالم نعمان عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 11الحى  3،2الدور االرضى محل 1الـتأشٌر:   ، سٌتى ستارز برج 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31117دمحم احمد امٌن محى الدٌن شومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

  1شمة  22عمارة  2رة مجاو 13وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31111ضٌاءالدٌن صبره زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 دور ثانى  4شمة  115عمار  16وصؾ الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  31110  احمد السٌد دمحم بسٌونى الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  157

 الدور االرضى  1657عمارة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاوزرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  31114توفٌك احمد توفٌك عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ثانى سنتر وادى الملون الدور ال 10الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 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  21101121وفً تارٌخ  31113دمحم مصطفى ابوالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

  25الـتأشٌر:   ، الحى االول مركز االمل التجارى مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  31112على شٌالبى على عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 1محل  0عمارة  11مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

عدٌل العنوان , تم ت 21101120وفً تارٌخ  31123محمود شحات عبدالسٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الشٌخ زاٌد 1الحى  3مجاورة  210لطعه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  31110دمحم عبدالتواب عبدالسالم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 11سنتر البركة الحى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  31116لعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب ؼانم عبدا -  163

 277الـتأشٌر:   ، مركز خدمات المستمبل سنتر االردنٌه محل 

وان , تم تعدٌل العن 21101120وفً تارٌخ  31121دمحم الحنفى عبدالمطلب الحنفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 3اكتوبر ثان شمة  3مجاورة  5الحى  672وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101120وفً تارٌخ  31117صٌدلٌة د / سالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 076لطعة  5مجاورة  3، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  31115سبك لٌده برلم      شٌرٌن كمال عبدهللا احمد التركى ، تاجر فرد ، -  166

 ارضى منخفض 1650عمارة  2مجاورة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  31122نبٌله احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 411م ق  311 الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  31121احمد عصام حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 1312عمارة  5مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21101120وفً تارٌخ  31113دمحم فؤاد جالل عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 12سنتر المجد التجارى الحى  4الدور  10الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  31114باسم احمد عابدٌن ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 اكتوبر 13ادارى  M1الـتأشٌر:   ، مول المستمبل المحور المركزى 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  27111شٌرٌن محسن طاهر مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اصبح النشاط  تورٌدات عمومٌة وتجهٌزات فنادق لدى الؽٌر مفروشات وٌونٌفورم وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31141محمود الحرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حسن عبده -  2

 التأشٌر:  اضافة نشاط مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة 21101114وفً تارٌخ  16660وائل دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 نشاط التصدٌر
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 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101114وفً تارٌخ  23111سعٌد ابراهٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 اصبح النشاط تورٌدات مواد ؼذائٌة وتؽلٌؾ وتعبئه

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال21101116وفً تارٌخ  22711بسام محفوظ ابورحاب اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اضافة نشاط بٌع دواجن حٌه ومجمدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  21572شحته متولى عبدالمادر شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اصبح النشاط تصنٌع مالبس داخلٌة متنوعة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  22513لٌده برلم    فرج امٌن عبدالهادى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك -  7

 التأشٌر:  اصبح النشاط التورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  21100حمادة ؼرباوى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تورٌدات اعمال ؼاز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101117وفً تارٌخ  15571فٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌونس سامح ٌونس ع -  0

 اصبح النشاط تورٌد لطع ؼٌار السٌارات وصٌانتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31164جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ة نشاط المماوالتالتأشٌر:  اضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31164جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط المماوالت

تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21101117وفً تارٌخ  25061احمد رضا سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اضافة نشاط تورٌدات واستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  31262شولى عبدالودود ابراهٌم احمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط استٌراد وتصدٌر مواد ؼذائٌة وحاصالت زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  21671فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم عبدهللا عبدالجواد ، تاجر -  14

 التأشٌر:  اصبح النشاط / االستٌراد وتجارة العدد واالالت والمماوالت والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح 21101111وفً تارٌخ  4511احمد دمحم انور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 (2110لسنة  151النشاط /تحوٌل الورق وتجارة الورق وطباعة الورق )موافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  17044دمحم فوزى فرحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ( 2110لسنة  141) موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  21020مؤمن عبدالمادر حامد عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  13702تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق محمود سٌد عبدالعال ، -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط نمل عمال بالداخل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  22415دمحم فتحى عشرى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 بٌهالتأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد مستلزمات ط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101110وفً تارٌخ  31361احمد ناظم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافة نشاط / نمل افراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31636احمد رمضان دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 افة نشاط / تورٌد عمالة لتشؽٌل المصانع وادارتها وادارة المطاعم والكافتٌرٌات وتورٌد االدوات الرٌاضٌه ومستلزماتهاالتأشٌر:  اض



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  31617اسالم جمعه لرنى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  26021احمد فتحى عبد الفضٌل عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌة

وصؾ  تم تعدٌل النشاط ,21101121وفً تارٌخ  26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع اطباق الومنٌوم فوٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  27311بسام دمحم حماد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد لالجهزة الكهربائٌه وتصنٌع لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  21640محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عمر  -  26

 اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  26145عادل ربٌع ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ارة العدد واالالت ومستلزمات المصانعاصبح النشاط تج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  14511بولس امٌن برسموس ؼابٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اصبح النشاط انتاج وتصنٌع مواد التعبئة والتؽلٌؾ

تم تعدٌل النشاط , 21101122وفً تارٌخ  31671ه برلم   باهر عبدالرازق عبداللطٌؾ عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  20

 وصؾ التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات هندسٌه وادارة الكافٌهات والمماصؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  27041ماهر ٌوسؾ دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 راضافة نشاط تصنٌع لدى الؽٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  20651اسالم محسن مصطفى رشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اصبح النشاط مطعم وكافٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  21116ابراهٌم احمد عبدالفتاح شمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 :  اضافة نشاط توكٌالت تجارٌة الى النشاط االصلىالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  25622عصام صابر مؽاورى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌة وبٌع مستلزمات المصانع والعدد واالدوات الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101126وفً تارٌخ  4327 امام احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  34

 اضافة نشاط تصنٌع خراطٌم الضؽط العالى نهاٌاتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101127وفً تارٌخ  13642جورج سعٌد جٌد مؽارٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 شٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة تكاتن وموتوسٌكالتالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101127وفً تارٌخ  31310عاصم دمحم مصطفى المعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ والتبرٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  31616عالء الدٌن ابراهٌم مرسى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21101115وفً تارٌخ  31605دمحم ابراهٌم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31731رضا حنفى عبدالؽفار حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31741دمحم حسن دمحم احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  31770دمحم كمال صابر حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  31614محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو دٌاب  -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31607وداد عبدالمعز دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31717فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرم زاهر فرٌد حنٌن ، تاجر -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  17106مصطفى خلٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  31752برلم    صائم سٌد شعبان بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31710بٌتر عادل موسى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121تارٌخ  وفً 31757احمد سعٌد خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  31772هشام على دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21101125وفً تارٌخ  31713احمد دمحم احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  31710مصطفى هلٌل احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21101121وفً تارٌخ  31113دمحم مصطفى ابوالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101115وفً تارٌخ  31603منى دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31716احمد ؼرٌب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص التأشٌر:



 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 نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  31742الطحان لتجارة لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  31754دمحم جمال الدٌن عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31767محمود احمد سعد معتبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101126وفً تارٌخ  4327دمحم امام احمد مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101127وفً تارٌخ  31111الح عبد الحكم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل ص -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31111ضٌاءالدٌن صبره زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31110ونى الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد دمحم بسٌ -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31711نادٌه احمد دمحم دمحم الؽمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31737رزاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌة د / اٌمان فخ -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31750حسام الدٌن دمحم عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31764ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالعاطى احمد ابو العنٌ -  20

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31704سعاد ابو سرٌع دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31114ر فرد ،  سبك لٌده برلم   توفٌك احمد توفٌك عبدالؽفار ، تاج -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31112على شٌالبى على عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31611روجٌه سمٌر سلٌمان حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31733عامر ابوالجود حسن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31735ر فرٌد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بح -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31771دمحم على على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31763عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل متولى ٌاسٌن  -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101127وفً تارٌخ  31111ربٌع صالح شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31116جر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجب ؼانم عبدالعزٌز احمد ، تا -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31612وائل دمحم السٌد دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  31617ك لٌده برلم   اسالم جمعه لرنى شاكر ، تاجر فرد ،  سب -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101117وفً تارٌخ  1660جمال عبدالداٌم سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31734سبك لٌده برلم   محمود مصطفى عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31761شٌماء على كمال وهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  31117برلم    دمحم احمد امٌن محى الدٌن شومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  31123محمود شحات عبدالسٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31601 دمحم ٌوسؾ بسونى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31604هارون دمحم هارون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117ٌخ وفً تار 31722عادل فخرى حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31715عبدهللا عادل عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  31745احمد دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31756اسامة اسحك زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21101125وفً تارٌخ  31717سلٌمان احمد سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31701دمحم سمٌر جابر احمد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  23314سالم نعمان عمر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة 21101120وفً تارٌخ  31110دمحم عبدالتواب عبدالسالم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  21414باسم عبدالعزٌز ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31600عمرو صابر محمود حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31712ودٌع فاٌك بطرس وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  31720صٌدلٌة د / هشام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31746محمود صابر لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31755سٌد عاٌد عوض عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  31774نبٌل توبه دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  31121فى عبدالمطلب الحنفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم الحن -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  31713اشرؾ ابراهٌم ٌوسؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31721احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌة د/  -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31723دمحم حسنى متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31741، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم احمد انور ابراهٌم ؼانم -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31766حماده انور لاسم فنتٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  31715ر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه عبدالباسط انور على االعصر ، تاج -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31601عمر ماهر دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101117وفً تارٌخ  31716بك لٌده برلم   ابراهٌم مسعد دمحم على الولاد ، تاجر فرد ،  س -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21101117وفً تارٌخ  31726ولٌد عطا محمود عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  21251رلم   احمد دمحم احمد حسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  31712شهٌره حسٌن طه دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101120رٌخ وفً تا 31117صٌدلٌة د / سالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  31610اسماعٌل محمود اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101117وفً تارٌخ  31711محمود طه محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31731ٌوسؾ فتحى عبدالمالن مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21101111وفً تارٌخ  31747اسماء جمال رٌاض بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  31776اٌمان فاروق عمر برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21101122وفً تارٌخ  31773محاسن حنفى عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31122نبٌله احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31121احمد عصام حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31606شٌماء دمحم عبدالعلٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31711عمر رجب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  31711دمحم مصطفى عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  31731صالح الدٌن السٌد عبدالممصود السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31744حمٌده محى الدٌن احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31705اسامه حسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31703دمحم عادل احمد عبده نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101127وفً تارٌخ  31112على دمحم محمود ابو ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  31115ن كمال عبدهللا احمد التركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌرٌ -  03

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  31601احمد دمحم محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31710حمن احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالر -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  31743امٌره عبدالوارث عبدهللا عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101110وفً تارٌخ  31751السٌد احمد محمود عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن  -  07

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  31762عمرو محمود ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  31711دالصادق سالمه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام عب -  00

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  31711، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Step upستب اب  -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31706جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ منٌر زكى دمحم ، تا -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  31717ناصر جمعه شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  31714فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم بهجت ابراهٌم ابو عبدهللا ، تاجر -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  31715هبه مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  31741رلم   صباح دمحم فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  31701هٌثم دمحم عبدالستار عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  31701 فاطمه حلمى عبدالحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  31615احمد دمحم دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21101117 وفً تارٌخ 31710بٌتر عادل موسى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101117وفً تارٌخ  31727طارق احمد عبد الؽفار المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  31751رامى دمحم سمٌر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  21145دمحم السٌد عبدالرازق عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  31777ابو الفضل دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  31711حسام حسن ذكرٌا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21101121وفً تارٌخ  31115عمر جالل عمر دمحم عمر بشناق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101117وفً تارٌخ  31724احمد عثمان عمار عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101117وفً تارٌخ  31725حاتم عبدالحفٌظ حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  31730اشرؾ دمحم عثمان السٌد المراؼى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21101121وفً تارٌخ  31765حسام عمر عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  11332عبدالنبى عبدالنبى رحٌم زروق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  31714عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31113دمحم فؤاد جالل عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  31114باسم احمد عابدٌن ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: اصبحت السمة التجارٌة الماسة  23111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  1

 للتورٌدات  

الى: اصبحت السمة التجارٌة الفرج  22513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  2

 للتورٌدات العمومٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة كافٌه جامعه  6116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  3

 الفٌروز  

الى: اصبحت السمة التجارٌة العالمٌة لصٌانة  15571تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101117،  فى تارٌخ :   -  4

 السٌارات  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بست دٌل لوتس  26345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  5

 بان  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بست دٌل لوتس  26345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 بان  

الى: اصبحت السمة لتصبح اى بٌلد للمماوالت  17044تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  7

 العامه واالستشارات الهندسٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة  17711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  1

 ٌٌؾ  الرضوان للتبرٌد والتك

الى: اصبحت السمة التجارٌة الصفا للرحالت  13702تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  0

 ونمل العمال بالداخل  

ٌس الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح أكس 27102تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  11

 بٌالتس جٌم  

الى: تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم  4545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  11

 سلٌمان  

دو الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  توربٌ 27311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  12

 لالجهزة الكهربائٌة  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االلمانٌه  26145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  13

 لتجارة العدد واالالت ومستلزمات المصانع  

الى: اصبحت السمة التجارٌة المصرٌة وان  14511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  14

 للبالستٌن  

الى: اصبحت السمة التجارٌة المٌصر  31671تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  15

   the little caesarالصؽٌر للتورٌدات الهندسٌة وادارة المماصؾ والكافٌهات 



 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

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة الرواد  21527تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125: ،  فى تارٌخ   -  16

 للتورٌدات العمومٌة والمنظفات  

 الى: اصبحت السمة التجارٌة الصافى   26111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  17

الى: اصبحت السمة التجارٌة مطعم وكافٌه  20651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  11

 توت  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح تٌكسس   31713تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  10

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح سوبر  31773تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101127:  ،  فى تارٌخ  -  21

 ماركت االرزاق باهلل  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الماسٌة  13427تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101127،  فى تارٌخ :   -  21

 ٌب االعمال االلكترومٌكانٌكٌة  للمماوالت وتورٌد وترك

الى: اصبحت السمه التجارٌة معرض  11452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  22

 األمانة لتجارة الموبٌلٌا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4545برلم       21101110/ سعٌد فاضل دمحم سلٌمان   ، تارٌخ : تصحٌح االسم لٌصبح  -  1

 4545برلم       21101110تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم سلٌمان   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101111وفى تارٌخ ،    26031احمد حمدى سالم السٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  تم محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

   21101115، وفى تارٌخ    2613االخوة للخدمات العمارٌة )احمد مجدى وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 ٌن كافة حمولهتم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركه واستالم كل شر

تم محو/شطب السجل  محو    21101111، وفى تارٌخ    20667دمحم سامى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 المٌد لفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    1754جمال دمحم السٌد و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو المٌد لفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

حو/شطب السجل  تم م   21101125، وفى تارٌخ    1754جمال دمحم السٌد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو المٌد لفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    21101127، وفى تارٌخ    10011حسام دمحم صبرى ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى    11762ٌل ابراهٌم وشرٌكها لالستٌراد والتصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة عالٌة اسماعٌل خل   - 7

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ العمد واستالم كل شرٌن كافة حموله   21101127تارٌخ 

م محو/شطب السجل  محو ت   21101120، وفى تارٌخ    21733دمحم عباس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ   ، 13433شركة عمرو دمحم منصور مهران وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   51111.111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وص

تم تعدٌل رأس المال  21101115وفً تارٌخ   ، 20275عمرو كمال دمحم عتابى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   171111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    20275الشركة الرٌماس لخدمات النمل )عمرو كمال وشركاءه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم  -  3

 جنٌه   171111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101115،

تم تعدٌل رأس  21101117وفً تارٌخ   ، 14255ا برلم ،على دمحم البٌومى لطب متولى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  4

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21101117وفً تارٌخ   ، 17005طارق كامل على احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   511111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21101117وفً تارٌخ   ، 17005هانى حسنى مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 25276ركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عمر عزالدٌن احمد مصطفى الزٌدى وش -  7

 جنٌه   0111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101111وفً تارٌخ   ، 24121حسام عزالدٌن احمد مصطفى الزٌدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   6111.111دٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تع

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 24717شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 ه جنٌ  511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 24717شركة زكرٌا محٌى الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21101127تارٌخ   ، وفً 20203سامح صالح دمحم دٌاب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101121وفً تارٌخ   ، 21164دمحم صالح ابراهٌم بدوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   111111.111بح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس  21101121وفً تارٌخ   ، 21164دمحم صالح ابراهٌم بدوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  251ودٌع بشاى ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 المنطمه الصناعٌه الثانٌه 1,2,4,5/ 235الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  251سبك لٌدها برلم    ٌاسر ودٌع بشاى وجون ودٌع بشاى وشركائهم ، شركة تضامن ،   -  2

 المنطمه الصناعٌه الثانٌه 1,2,4,5/ 235العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  251ودٌع بشاى ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 المنطمه الصناعٌه الثانٌه 1,2,4,5/ 235الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل  21101114ً تارٌخ وف 251ٌاسر ودٌع بشاى وجون ودٌع بشاى وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 المنطمه الصناعٌه الثانٌه 1,2,4,5/ 235العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  21610اصبح اسم الشركة فاطمه شلبى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 سٌتى ستار المحور المركزى  2ى السابع الدور الخامس شمة العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الح

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  21610ضٌاء الدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ركزى سٌتى ستار المحور الم 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى السابع الدور الخامس شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  5752طاهر عبدالرسول وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 شارع الجابر من ناصر الثورة بالهرم 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 



 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 ,  21101115وفً تارٌخ  20275عمرو كمال دمحم عتابى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 المحور المركزى 4الحى  2المجاورة  211عمارة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

وفً تارٌخ  20275اصبح اسم الشركة الرٌماس لخدمات النمل )عمرو كمال وشركاءه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  0

 المحور المركزى 4الحى  2المجاورة  211عمارة  2وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة تم تعدٌل العن 21101115

وفً تارٌخ  21233اسامة ابراهٌم عوض هللا وشرٌكته مروى فرج هللا عزٌز حنٌن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 دور ثانى مركز المدٌنة التجارى الحى الرابع  30الوحدة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان  21101117

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  14116دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع الشنباب

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  14116ك لٌدها برلم    دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع الشنباب

وفً تارٌخ  1011دمحم سعد وشركاه )شركة اما لهندسة الهٌدرونٌوماتٌن( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

بالمطعة رلم  1الكائن فى المصرٌة سنتر  12فتتاح فرع بالعنوان محل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا 21101125

 بمركز المدٌنة الرئٌسى  23

تم  21101125وفً تارٌخ  1011اصبح االسم التجارى / عالء الدٌن لطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

بمركز المدٌنة  23بالمطعة رلم  1الكائن فى المصرٌة سنتر  12ان محل رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنو

 الرئٌسى 

وفً تارٌخ  1011دمحم سعد وشركاه )شركة اما لهندسة الهٌدرونٌوماتٌن( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

بالمطعة رلم  1الكائن فى المصرٌة سنتر  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم  21101125

 بمركز المدٌنة الرئٌسى  23

تم  21101125وفً تارٌخ  1011اصبح االسم التجارى / عالء الدٌن لطفى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

بمركز المدٌنة  23بالمطعة رلم  1رٌة سنتر الكائن فى المص 12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

 الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101127وفً تارٌخ  20203سامح صالح دمحم دٌاب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 الشٌخ زاٌد  1بنى م Aبالدور االرضى  1سوق المعز التجارى محل  2مجاورة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  21164دمحم صالح ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ترعة الزمر ناهٌة البلد مدٌنة ناهٌة 

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  21164،  سبك لٌدها برلم    دمحم صالح ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  -  10

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ترعة الزمر ناهٌة البلد مدٌنة ناهٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌطة  اصبح النشاط الخدمات البترولٌة واالنمل والمماوالت العمومٌة ،  اصبح اسم الشركة فاطمه شلبى وشركاها ، توصٌة بس -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114وفً تارٌخ  21610سبك لٌدها برلم   

العمومٌة ،  سبك ضٌاء الدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط الخدمات البترولٌة واالنمل والمماوالت  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114وفً تارٌخ  21610لٌدها برلم   



 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

وفً تارٌخ  25416امل نجم الدٌن وشركائها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101115

طارق كامل على احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مماوالت وتورٌد اجهزة التكٌٌؾ ولطع الؽٌار ،  سبك لٌدها  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101117وفً تارٌخ  17005برلم   

اجهزة التكٌٌؾ ولطع الؽٌار ،  سبك لٌدها برلم    هانى حسنى مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مماوالت وتورٌد -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101117وفً تارٌخ  17005

اسامة ابراهٌم عوض هللا وشرٌكته مروى فرج هللا عزٌز حنٌن ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد واضافة نشاط  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101117وفً تارٌخ  21233   التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم

اصبح اسم الشركة / شركة المنصورة للمماوالت واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه )احمد سٌد دمحم اسماعٌل وشرٌكه( ، شركة تضامن   -  7

اعمال الصٌانة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌه وتمدٌم اصبح ؼرض الشركة المماوالت العمومٌة واعمال تركٌب االستانلس والكهرباء و

تم تعدٌل 21101122وفً تارٌخ  26220االستشارات واعداد الرسومات والتصمٌمات الهندسٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ت العمومٌة واعمال تركٌب االستانلس مدحت النجدى رضوان وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح ؼرض الشركة المماوال -  1

والكهرباء واعمال الصٌانة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌه وتمدٌم االستشارات واعداد الرسومات والتصمٌمات الهندسٌه والتصدٌر ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  26220لٌدها برلم   

خاص بناشط التسوٌك ،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  147كارم دمحم نبٌل وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  موافمة امنٌة رلم  -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  20250

وفً  14والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    شركة المهندس حسام للصناعات الخفٌفة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101126تارٌخ 

وفً تارٌخ  20203سامح صالح دمحم دٌاب وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101127

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101115وفً تارٌخ  24063اصبح اسم الشركة / عماد الدٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن وصؾ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21101115وفً تارٌخ  24063شركة عماد الدٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر21101115وفً تارٌخ  24063اصبح / عماد الدٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم 21101115وفً تارٌخ  24063تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حمدى عٌد بركات صمٌدة وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

المانونى  , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان 21101122وفً تارٌخ  14116دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  21164دمحم صالح ابراهٌم بدوى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

م تعدٌل الكٌان المانونى  ت21101121وفً تارٌخ  31147اصبح اسم الشركة محمود عبدالعظٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21101121وفً تارٌخ  31147مصطفى دمحم سٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح اسم الشركة  21610توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114ى تارٌخ : ،  ف  -  1

 فاطمه شلبى وشركاها

الى: اصبح اسم الشركة  20275توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  2

 مرو كمال وشركاءه(الرٌماس لخدمات النمل )ع

الى: اصبح اسم الشركة  5053توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  3

 مجدى دمحم احمد مؽازى وشرٌكه

ٌل االسم التجارى الى: تعد 24063توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح حمدى عٌد بركات صمٌدة وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  24063شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح حمدى عٌد بركات صمٌدة وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  21611عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بت  21101116،  فى تارٌخ :   -  6

 للشركة لٌصبح احمد ٌاسر عمار احمد وشرٌكة

الى: تعدٌل االسم التجارى  21611شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101116،  فى تارٌخ :   -  7

 للشركة لٌصبح احمد ٌاسر عمار احمد وشرٌكة

الى: تعدٌل االسم لٌصبح  12113شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  1

 HC Brokerage(S.A.Eاتش سى لتداول االوراق المالٌة ) شركه مساهمه مصرٌه ( 

الى: اصبح اسم الشركة /  26220الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   21101122،  فى تارٌخ :   -  0

 شركة المنصورة للمماوالت واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه )احمد سٌد دمحم اسماعٌل وشرٌكه(



 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

الى: تعدٌل اسم الشركه  27121شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 دمحم المماح وشرٌكهلٌصبح دمحم لاسم امٌن 

الى: اصبح اسم الشركة  31147توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  11

 محمود عبدالعظٌم وشرٌكه

اسم الشركة الى: اصبح  31147شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  12

 محمود عبدالعظٌم وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة  15341شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  13

 Azimut Egypt Asset Managementازٌموت مصر الدارة الصنادٌك ومحافظ االوراق المالٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ضٌاءالدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تم تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  1

 21610برلم       21101114تارٌخ : 

ها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، ضٌاءالدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تم تعدٌل صفت -  2

 21610برلم       21101114تارٌخ : 

فاطمه عبده عبدالحى شلبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  3

 21610برلم       21101114تارٌخ : 

رٌن  ** تم تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، فاطمه عبده عبدالحى شلبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  4

 21610برلم       21101114تارٌخ : 

ضٌاءالدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى **  -  5

برلم       21101114كة ورهنها التجارى ، تارٌخ : اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها حك االلتراض بضمان الشر

21610 

ضٌاءالدٌن ابراهٌم دمحم عاٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى **  -  6

برلم       21101114اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

21610 

فاطمه عبده عبدالحى شلبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ** اصبح  -  7

 21610برلم       21101114لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

الحى شلبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ** اصبح فاطمه عبده عبد -  1

 21610برلم       21101114لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع ان ٌحك للشرٌكٌن )ٌاسر ودٌع بشاى ٌوسؾ( ٌاسر ودٌع بشاى ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك  -  0

و)جون ودٌع بشاى ٌوسؾ( مجتمعٌن او منفردٌن بٌع وشراء االصول الثابته للشركة من اراضى ومبانى وسٌارات الركوب 

 251لم   بر    21101114وسٌارات النمل والنصؾ نمل بكافة انواعها وكذا بٌع وشراء االدوات والماكٌنات ، تارٌخ : 

ٌاسر ودٌع بشاى ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع ان ٌحك للشرٌكٌن )ٌاسر ودٌع بشاى  -  11

ٌوسؾ( و)جون ودٌع بشاى ٌوسؾ( مجتمعٌن او منفردٌن بٌع وشراء االصول الثابته للشركة من اراضى ومبانى وسٌارات الركوب 

 251برلم       21101114انواعها وكذا بٌع وشراء االدوات والماكٌنات ، تارٌخ :  وسٌارات النمل والنصؾ نمل بكافة



 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

ٌاسر ودٌع بشاى ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع ان ٌحك للشرٌكٌن )ٌاسر ودٌع بشاى  -  11

للشركة من اراضى ومبانى وسٌارات الركوب ٌوسؾ( و)جون ودٌع بشاى ٌوسؾ( مجتمعٌن او منفردٌن بٌع وشراء االصول الثابته 

 251برلم       21101114وسٌارات النمل والنصؾ نمل بكافة انواعها وكذا بٌع وشراء االدوات والماكٌنات ، تارٌخ : 

ٌاسر ودٌع بشاى ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع ان ٌحك للشرٌكٌن )ٌاسر ودٌع بشاى  -  12

( و)جون ودٌع بشاى ٌوسؾ( مجتمعٌن او منفردٌن بٌع وشراء االصول الثابته للشركة من اراضى ومبانى وسٌارات الركوب ٌوسؾ

 251برلم       21101114وسٌارات النمل والنصؾ نمل بكافة انواعها وكذا بٌع وشراء االدوات والماكٌنات ، تارٌخ : 

مدٌر ؼٌر شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء )على احمد على على احمد على احمد الطحان  شركة تضامن   -  13

احمد الطحان ( و)محمود احمد على الطحان( و)عاطؾ على احمد الطحان( و)دمحم محمود دمحم الجناٌنى( مجتمعٌن او منفردٌن كما 

ة والرهن وااللتراض مجتمعٌن او منفردٌن ، لهما حك بٌع وشراء اصول الشركة والتعامل مع البنون واجراء كافة المعامالت البنكٌ

 27117برلم       21101114تارٌخ : 

امل نجم الدٌن نصر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع لها حك البٌع والتنازل منفردا ولها  -  14

 25416برلم       21101115ان تفوٌض من تشاء الداء تلن المهام ، تارٌخ : 

تعٌٌن / احمد دمحم سعٌد عبدالمجٌد الفٌومى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  ** له صالحٌات تمثٌل الشركة امام شركات  -  15

المطاع الخاص وشركات المطاع العام وجمٌع الهٌئات الحكومٌة والتامٌنات وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ فى سحب واٌداع 

 20275برلم       21101115راخٌص واستخراج التراخٌص المرور ، تارٌخ : وفتح وؼلك الحسابات والت

تعٌٌن / احمد دمحم سعٌد عبدالمجٌد الفٌومى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  ** له صالحٌات تمثٌل الشركة امام شركات  -  16

عامل مع البنون والمصارؾ فى سحب واٌداع المطاع الخاص وشركات المطاع العام وجمٌع الهٌئات الحكومٌة والتامٌنات وكذلن الت

 20275برلم       21101115وفتح وؼلك الحسابات والتراخٌص واستخراج التراخٌص المرور ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد مؽازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  17

 5053برلم       21101115

احمد دمحم احمد مؽازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  11

 5053برلم       21101115

مجدى دمحم احمد مؽاذى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  10

 5053برلم       21101115

مجدى دمحم احمد مؽاذى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  21

 5053برلم       21101115

    21101115احمد دمحم احمد مؽازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  21

 5053برلم   

    21101115احمد دمحم احمد مؽازى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  22

 5053برلم   

    21101115مجدى دمحم احمد مؽاذى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  23

 5053برلم   

    21101115مجدى دمحم احمد مؽاذى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  24

 5053برلم   

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  25

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ستالمة كافة حمولة ** خروج حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن وا -  26

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  27

 24063برلم       21101115: اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ 

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  21

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

امن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متض -  20

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  31

 24063برلم       21101115استالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : اثنٌن شركاء موصٌٌن و

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  31

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

هللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج عصام عبد -  32

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

تالمة كافة حمولة ** خروج عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واس -  33

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  34

 24063برلم       21101115ٌخ : اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تار

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  35

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضا -  36

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  37

 24063برلم       21101115نٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : خروج اث

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  31

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  30

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **خروج  -  41

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  41

 24063برلم       21101115هم كافة حمولهم ، تارٌخ : اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالم

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  -  42

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** خروج  حمدى عٌد بركات -  43

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 



 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

** خروج حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة  -  44

 24063برلم       21101115اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  45

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  46

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

خارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة ** عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  47

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة **  -  41

 24063برلم       21101115خروج اثنٌن شركاء موصٌٌن واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك اال -  40

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

شركة من اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات ال

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ت صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع حمدى عٌد بركا -  51

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

م العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرا

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115رٌخ : على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  51

ارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى اد

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115كافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : على الشٌكات وفتح الحسابات و

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  52

 عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

لتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع واال

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  53

شرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عنها موكله لل

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

ٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفرد

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة وال -  54

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من 

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  عصام عبدهللا عبدالنبى -  55

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

لعمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام ا

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115:  على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  56

ادارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى 

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  على الشٌكات وفتح الحسابات

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  57

م عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصا

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

ع وااللتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌدا

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  51

ها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عن

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

ٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمع

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌ -  50

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

تحمات الشركة من اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مس

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع عصام  -  61

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

الفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه و

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115منفردٌن ، تارٌخ : على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه  -  61

ة الصالحٌات والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كاف

فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى 

جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن 

برلم       21101115ت وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : واالتولٌع على الشٌكا

24063 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه  -  62

بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد 

فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى 

فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه 

برلم       21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 
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 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لشركه عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة ا -  63

والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات 

فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى 

خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن  جهه حكومٌه او لطاع

برلم       21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 

ٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شر -  64

والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات 

ت واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصا

جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن 

 برلم      21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  65

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه الشركة فى جمٌع 

حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع 

 24063برلم       21101115البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  66

لى ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى ع

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

االتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن و

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه والتولٌع  -  67

نٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة عنها موكله للشرٌكٌن المتضام

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

مالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعا

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ادارة الشركه والتولٌع حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح /  -  61

عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات فى ادارة 

الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى جهه 

او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن واالتولٌع حكومٌه 

 24063برلم       21101115على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة ب -  60

والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات 

المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء 

جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن 

برلم       21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه  -  71

والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات 

فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى  فى ادارة الشركة

جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن 
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برلم       21101115لتعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور ا

24063 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه  -  71

عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات والتولٌع عنها موكله للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا 

فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى 

ض والرهن جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللترا

برلم       21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركه  -  72

للشرٌكٌن المتضامنٌن حمدى عٌد بركات صمٌدة وعصام عبدهللا عبدالنبى على ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات  والتولٌع عنها موكله

فى ادارة الشركة فى جمٌع التصرفات االدارٌه والفنٌه وابرام العمود واعطاء المخالصات واستالم وجمٌع مستحمات الشركة من اى 

فردٌن وكذلن المعامالت البنكٌه فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن جهه حكومٌه او لطاع خاص او عام مجتمعٌن او من

برلم       21101115واالتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

24063 

من موصى الى متضامن ، تارٌخ : حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن  -  73

 24063برلم       21101115

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  74

 24063برلم       21101115

موصى الى متضامن ، تارٌخ :  حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من -  75

 24063برلم       21101115

حمدى عٌد بركات صمٌده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  76

 24063برلم       21101115

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  77

 24063برلم       21101115

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  71

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  70

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  11

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  11

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  12

 24063م   برل    21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  13

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  14

 24063برلم       21101115
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عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  15

 24063برلم       21101115

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  16

 24063برلم       21101115

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  17

 24063برلم       21101115

ارٌخ : عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، ت -  11

 24063برلم       21101115

عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  10

 24063برلم       21101115

ضامن ، تارٌخ : عصام عبدهللا عبدالنبى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى مت -  01

 24063برلم       21101115

حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  01

 24063برلم       21101115

، تارٌخ :  حمدى عٌد بركات صمٌده  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن -  02

 24063برلم       21101115

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  03

 24063برلم       21101115

الى متضامن ، تارٌخ : عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى  -  04

 24063برلم       21101115

عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  05

 24063برلم       21101115

ن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : عماد الدٌن طلعت عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **تعدٌل صفة الشرٌ -  06

 24063برلم       21101115

سلطان حسٌن فرج جوٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء المتضامنٌن  -  07

احمد( مجتمعٌن او  )سلطان حسٌن فرج جوٌده( و)حسٌن عبدالكرٌم ؼنٌم( و)دمحم السٌد رمضان الطوخى( و)معتز احمد عبدالخالك

منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وامام البنون والتموٌل وتسدٌد كافة 

السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام العمود و الصفمات والمعامالت وفتح الحسابات واالٌداع واالعتمادات والرهن وااللتراض امام 

 20351برلم       21101116مت باسم الشركة ولحسابها وتمثٌل الشركة فى كل اعمالها ، تارٌخ : البنون مادا

سلطان حسٌن فرج جوٌده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء المتضامنٌن  -  01

ان الطوخى( و)معتز احمد عبدالخالك احمد( مجتمعٌن او )سلطان حسٌن فرج جوٌده( و)حسٌن عبدالكرٌم ؼنٌم( و)دمحم السٌد رمض

منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وامام البنون والتموٌل وتسدٌد كافة 

الرهن وااللتراض امام السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام العمود و الصفمات والمعامالت وفتح الحسابات واالٌداع واالعتمادات و

 20351برلم       21101116البنون مادامت باسم الشركة ولحسابها وتمثٌل الشركة فى كل اعمالها ، تارٌخ : 

سلطان حسٌن فرج جوٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع وشراء اصول الشركة  -  00

 20351برلم       21101116ى بعض او كل ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر ف
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سلطان حسٌن فرج جوٌده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وبٌع وشراء اصول  -  111

 20351برلم       21101116خ : الشركة ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى بعض او كل ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  111

 21611برلم       21101116الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  112

 21611برلم       21101116الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

الحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من دمحم سعد السٌد عبد -  113

 21611برلم       21101116الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

ٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شر -  114

 21611برلم       21101116الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

جمٌع مستحماته المالٌه من الشركه احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه  -  115

 21611برلم       21101116ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من الشركه  -  116

 21611برلم       21101116ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من الشركه   احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن -  117

 21611برلم       21101116ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

مه جمٌع مستحماته المالٌه من الشركه احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استال -  111

 21611برلم       21101116ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  110

 21611برلم       21101116ركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : الش

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  111

 21611برلم       21101116لشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من ا

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  111

 21611برلم       21101116لبات مالٌه ، تارٌخ : الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متط

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بعد استالمه جمٌع مستحماته المالٌه من  -  112

 21611برلم       21101116الشركه ولٌس له الحك بعد خروجه من الشركه الرجوع على الشركاء باى متطلبات مالٌه ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  113

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على 

ى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشٌكات والحك ف

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة 

 21611برلم       21101116تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ :  وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  114

السحب واالٌداع والتولٌع على  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

 الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 
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 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  115

فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى 

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

ل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌ

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  116

لمتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على ا

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

كافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وم

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

لٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن المتضامنٌن احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التو -  117

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والحك 

الشركة وتحدٌد فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

 21611برلم       21101116العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن المتضامنٌن احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة ب -  111

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والحك 

ص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخ

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

 21611برلم       21101116العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن المتضامنٌن  -  110

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والحك 

ت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد فى اجراء كافة العمود والمعامال

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

 21611برلم       21101116ٌخ : العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تار

احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن المتضامنٌن  -  121

حك مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وال

فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع 

 21611برلم       21101116التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : العمود والمشارطات والصفمات 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  121

السحب واالٌداع والتولٌع على  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

 الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  122

الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

بٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل و

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن  -  123

ٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على المتضامن
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الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة  الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

ٌع على معامالت الشركة الشرٌكٌن عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **ٌملن حك التول -  124

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى فتح الحسابات باسم الشركة امام البنون وله حك السحب واالٌداع والتولٌع على 

الشٌكات والحك فى اجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

لشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة ا

 21611برلم       21101116وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة ، تارٌخ : 

ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوح -  125

تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر 

ه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  126

تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر 

لتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه والتولٌع عن الشركة وا

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116على ، تارٌخ :  العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  127

ٌلها امام الؽٌر تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمث

والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه 

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116هٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : العمارى و

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  121

ت والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهما

والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه 

جمارن والسجل التجارى والشهر للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة ال

 21611برلم       21101116العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس  -  120

اء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشر

عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه للدوله 

الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة

 21611برلم       21101116وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس  -  131

شركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع ال

عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه للدوله 

العمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى والمطاع العام ولطاع ا

 21611برلم       21101116وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

عمود االشتران فى تاسٌس  احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على -  131

الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع 

دوله عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه لل
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 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى 

 21611برلم       21101116وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس  احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنمد او -  132

الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع 

جهزه التنفٌذٌة التابعه للدوله عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واال

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر العمارى 

 21611برلم       21101116وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  ت -  133

تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر 

ٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼ

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  134

تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر 

اسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه والتولٌع عن الشركة والتعامل ب

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116ارٌخ : العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، ت

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  135

تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر 

باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه والتولٌع عن الشركة والتعامل 

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116تارٌخ : العمارى وهٌئة االستثمار والهٌئة العامة للرلابة على ، 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنمد او باالجل وله حك التولٌع على عمود االشتران فى  -  136

لؽٌر تاسٌس الشركات وتعدٌل عمد الشركة وشراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع ولهما حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام ا

والتولٌع عن الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والرسمٌه والوزارات واالجهزه التنفٌذٌة التابعه 

للدوله والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الجمارن والسجل التجارى والشهر 

 21611برلم       21101116مار والهٌئة العامة للرلابة على ، تارٌخ : العمارى وهٌئة االستث

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع  -  137

جهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة ال

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

 والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود 1ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع  -  131

ة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌ

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

ولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود والت 1ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

ٌع دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجم -  130

السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات 

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود  1او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 
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درات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع دمحم سعد السٌد عبدالحمٌد فتوحه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الصا -  141

السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات 

ر حكومٌة فٌما الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌ

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود  1ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع السفارات احمد ٌاسر عمار احمد   -  141

والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة 

الصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما ٌخص واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والن

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود المرض  1الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

احمد ٌاسر عمار احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع السفارات  -  142

والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة 

هما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما ٌخص واستخراج كافة تراخٌص الشركة ول

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود المرض  1الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116ارٌخ : والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، ت

احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع السفارات  -  143

والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة 

استخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما ٌخص و

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود المرض  1الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116لتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض وا

احمد ٌاسر عمار احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع السفارات  -  144

ٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالح

واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما ٌخص 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود المرض  1الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116مارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : والرهن الع

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع  -  145

ى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموان

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

نٌن مجتمعٌن على عمود والتولٌع للشرٌكٌن المتضام 1ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع  -  146

اخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات السفارات والمنصلٌات د

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود  1بعض ماذكر ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

الصناعٌة وجمٌع عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة  -  147

السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات 

الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة فٌما 

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود  1ما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ٌخص الشركه وله

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 

ٌن  الصادرات والوردات وهٌئة التنمٌة الصناعٌة وجمٌع عصام الشربٌنى دمحم ابوفراج  شركة تضامن  مدٌر و شر -  141

السفارات والمنصلٌات داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة لالحٌاء بكافة محافظات 
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ٌة والؽٌر حكومٌة فٌما الجمهورٌة واستخراج كافة تراخٌص الشركة ولهما الحك فى دخول المزادات والنالصات مع الجهات الحكوم

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن على عمود  1ٌخص الشركه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 21611برلم       21101116المرض والرهن العمارى والتجارى ضمانا للمروض والتسهٌالت االئتمانٌه ولهما ، تارٌخ : 
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 15341برلم       21101111جٌورجٌو مٌدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  212

برلم       21101111ذى ، تارٌخ : احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌ -  213

15341 

برلم       21101111احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  214

15341 

 15341برلم       21101111إسرا أدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  215

 15341برلم       21101111أدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : إسرا  -  216

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  217

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  211

 15341برلم       21101111جابلاير روبٌرتو بلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  210

 15341برلم       21101111جابلاير روبٌرتو بلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  211

 15341برلم       21101111اهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : جٌورجٌو مٌدا  شركة مس -  211

 15341برلم       21101111جٌورجٌو مٌدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  212

برلم       21101111احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  213

15341 

برلم       21101111احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  214

15341 

 15341برلم       21101111إسرا أدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  215

 15341برلم       21101111عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :   إسرا أدا  شركة مساهمة -  216

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  217

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  211

 15341برلم       21101111جابلاير روبٌرتو بلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  210



 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

 15341برلم       21101111جابلاير روبٌرتو بلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  221

 15341برلم       21101111ل ، تارٌخ : جٌورجٌو مٌدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستم -  221

 15341برلم       21101111جٌورجٌو مٌدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  222

 15341برلم       21101111احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  223

 15341برلم       21101111احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  224

 15341برلم       21101111إسرا أدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  225

 15341برلم       21101111: إسرا أدا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ  -  226

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  227

 15341برلم       21101111ماتٌا ستٌربٌزى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  221

شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : محمود فتحى محمود شحاته  شركة تضامن   -  220

 24717برلم       21101115

محمود فتحى محمود شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  231

 24717برلم       21101115

بدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، دخول الشرٌكة / هال نبٌل ع -  231

 24717برلم       21101115تارٌخ : 

دخول الشرٌكة / هال نبٌل عبدهللا سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  232

 24717 برلم      21101115تارٌخ : 

زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  233

 24717برلم       21101115

:  زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ -  234

 24717برلم       21101115

محمود فتحى محمود شحاته  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  235

 24717برلم       21101115

وله ، تارٌخ : محمود فتحى محمود شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حم -  236

 24717برلم       21101115

دخول الشرٌكة / هال نبٌل عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  -  237

 24717برلم       21101115تارٌخ : 

** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،  دخول الشرٌكة / هال نبٌل عبدهللا سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  231

 24717برلم       21101115تارٌخ : 

زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  230

 24717برلم       21101115

ة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  توصٌ -  241

 24717برلم       21101115



 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

محمود فتحى محمود شحاته  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة  -  241

ه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار االختصاصات والصالحٌات وحك ابرام وتولٌع العمود مع كاف

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او والتولٌع على المٌزانٌات وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات لتحمٌك 

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محمود فتحى محمود شحاته  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة  -  242

كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار  االختصاصات والصالحٌات وحك ابرام وتولٌع العمود مع

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

مٌك ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او والتولٌع على المٌزانٌات وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات لتح

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة / هال نبٌل عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة  -  243

وتولٌع العمود مع كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار  االختصاصات والصالحٌات وحك ابرام

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

عض االختصاصات لتحمٌك ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او والتولٌع على المٌزانٌات وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او ب

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة / هال نبٌل عبدهللا سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة  -  244

لصالحٌات وحك ابرام وتولٌع العمود مع كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار االختصاصات وا

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

ض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات لتحمٌك ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او والتولٌع على المٌزانٌات وحك توكٌل او تفوٌ

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافة  -  245

صاصات والصالحٌات وحك ابرام وتولٌع العمود مع كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار االخت

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات لتحمٌك ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او  والتولٌع على المٌزانٌات وحك توكٌل

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

افة زكرٌا محٌى الدٌن دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها ك -  246

االختصاصات والصالحٌات وحك ابرام وتولٌع العمود مع كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واستصدار 

دفاتر الشٌكات وخطابات الضمان وفتح االئتمانات واالعتمادات المالٌة والسحب واالٌداع وتعٌٌن الموظفٌن وعزلهم وترلٌتهم 

وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات لتحمٌك ؼرض الشركة اما بالنسبة للبٌع او والتولٌع على المٌزانٌات 

 24717برلم       21101115الرهن او االلتراض فللشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برلم       21101122دمحم دمحم على سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  له حك االداره والتولٌع والبٌع منفردا ، تارٌخ :  -  247

14116 

برلم       21101122دمحم دمحم على سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  له حك االداره والتولٌع والبٌع منفردا ، تارٌخ :  -  241

14116 

 دمحم جمال حفنى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنٌن )كارم دمحم -  240

نبٌل محمود حمدى احمد( و)دمحم جمال حفنى ابراهٌم( مجتمعٌن فمط ، وٌجوز ألى طرؾ من الطرفان المنوط بهما االدارة والتولٌع 

توكٌل شخص اخر وحٌد )وال ٌجوز توكٌل اكثر من شخص( عنه فى التولٌع واستالم الشٌكات وصرفها والتعامل باسم الشركة 

كومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التولٌع على عمود االتفاق مع جمٌع الجهات ٌشرط توكٌله رسمٌا وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الح

 20250برلم       21101122بتوكٌل رسمى موثك خاص بالشركة باالعمال الموكل بها ، تارٌخ : 

الشركة واستالمه كافه  دخول الشرٌن / دمحم احمد سٌد دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تم خروجه من -  251

 26220برلم       21101122حموله ، تارٌخ : 



 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

دخول الشرٌن / دمحم احمد سٌد دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  251

 26220برلم       21101122حموله ، تارٌخ : 

مدحت النجدى رضوان تمصٌرة  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  252

 26220برلم       21101122

مدحت النجدى رضوان تمصٌرة  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  253

 26220برلم       21101122

دخول الشرٌن / دمحم احمد سٌد دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد  -  254

سٌد دمحم اسماعٌل( منفردا وذلن امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتولٌع على 

ت والرهن وفض الرهن بالبنون وابرام العمود وشراء االصول والسٌارات باسم وكذلن بٌع االصول الثابته ، تارٌخ : الشٌكا

 26220برلم       21101122

دخول الشرٌن / دمحم احمد سٌد دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد  -  255

اعٌل( منفردا وذلن امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتولٌع على سٌد دمحم اسم

الشٌكات والرهن وفض الرهن بالبنون وابرام العمود وشراء االصول والسٌارات باسم وكذلن بٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

 26220برلم       21101122

النجدى رضوان تمصٌرة  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد سٌد دمحم مدحت  -  256

اسماعٌل( منفردا وذلن امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات 

    21101122شراء االصول والسٌارات باسم وكذلن بٌع االصول الثابته ، تارٌخ : والرهن وفض الرهن بالبنون وابرام العمود و

 26220برلم   

مدحت النجدى رضوان تمصٌرة  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد سٌد دمحم  -  257

الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب منها والتولٌع على الشٌكات اسماعٌل( منفردا وذلن امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وفتح 

    21101122والرهن وفض الرهن بالبنون وابرام العمود وشراء االصول والسٌارات باسم وكذلن بٌع االصول الثابته ، تارٌخ : 

 26220برلم   

ن واستالم كافة حموله ، تارٌخ : عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌ -  251

 27121برلم       21101126

عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالم كافة حموله ، تارٌخ :  -  250

 27121برلم       21101126

    21101126واستالم كافة حموله ، تارٌخ :  دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن -  261

 27121برلم   

    21101126دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالم كافة حموله ، تارٌخ :  -  261

 27121برلم   

شرٌن واستالم كافة حموله ، تارٌخ : خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج ال -  262

 27121برلم       21101126

خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالم كافة حموله ، تارٌخ :  -  263

 27121برلم       21101126

 27121برلم       21101126: عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ  -  264

 27121برلم       21101126عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  265

 27121برلم       21101126دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  266



 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

 27121برلم       21101126تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة  -  267

 27121برلم       21101126خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  261

 27121برلم       21101126خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  260

عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعالء  -  271

مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌع او شراء اصول او التعامل مع البنون وفتح الحسابات 

 27121برلم       21101126للشركة فللشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عالء مصطفى فضلون دمحمٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعالء  -  271

مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌع او شراء اصول او التعامل مع البنون وفتح الحسابات 

 27121برلم       21101126شرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : للشركة فلل

دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعالء  -  272

لبنون وفتح الحسابات مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌع او شراء اصول او التعامل مع ا

 27121برلم       21101126للشركة فللشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم لاسم امٌن دمحم المماح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعالء  -  273

ع او شراء اصول او التعامل مع البنون وفتح الحسابات مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌ

 27121برلم       21101126للشركة فللشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعالء  -  274

ن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌع او شراء اصول او التعامل مع البنون وفتح الحسابات مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌ

 27121برلم       21101126للشركة فللشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ء خروج  جمٌل ؼنٌم دمحم المؽازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دمحم لاسم امٌن وعال -  275

مصطفى فضلون مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا الرهن والمروض او البٌع او شراء اصول او التعامل مع البنون وفتح الحسابات 

 27121برلم       21101126للشركة فللشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

روجه من الشركة واستالمه كافه دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خ -  276

 31147برلم       21101121حموله ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  277

 31147برلم       21101121حموله ، تارٌخ : 

دالعظٌم منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه دخول الشرٌن / محمود احمد عب -  271

 31147برلم       21101121حموله ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  270

 31147رلم   ب    21101121حموله ، تارٌخ : 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  211

 31147برلم       21101121: 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  211

 31147برلم       21101121: 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  212

 31147برلم       21101121: 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  213

 31147برلم       21101121: 



 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

ه حموله ، تارٌخ : مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كاف -  214

 31147برلم       21101121

مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  215

 31147برلم       21101121

ه كافه حموله ، تارٌخ : مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالم -  216

 31147برلم       21101121

مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  217

 31147برلم       21101121

تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **  -  211

 31147برلم       21101121شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى  -  210

 31147برلم       21101121شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

حمد عبدالعظٌم منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى دخول الشرٌن / محمود ا -  201

 31147برلم       21101121شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى  -  201

 31147برلم       21101121شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  202

 31147برلم       21101121، تارٌخ : 

لى شرٌن متضامن احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى ا -  203

 31147برلم       21101121، تارٌخ : 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  204

 31147برلم       21101121تارٌخ : 

** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  205

 31147برلم       21101121تارٌخ : 

مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  206

 31147برلم       21101121

متخارج  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  207

 31147برلم       21101121

مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  201

 31147برلم       21101121

شرٌن متخارج  ** تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  -  200

 31147برلم       21101121

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  311

جنٌه  51111دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن  )محمود احمد عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى

 31147برلم       21101121)خمسون الؾ جنٌه( ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 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

دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  311

جنٌه  51111العظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن )محمود احمد عبد

 31147برلم       21101121)خمسون الؾ جنٌه( ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رة والتولٌع للشرٌكٌن دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدا -  312

جنٌه  51111)محمود احمد عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121)خمسون الؾ جنٌه( ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دخول الشرٌن / محمود احمد عبدالعظٌم منصور  شركة  -  313

جنٌه  51111)محمود احمد عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121)خمسون الؾ جنٌه( ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد احمد زكى ال -  314

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه(  51111عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147   برلم    21101121ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد  -  315

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه(  51111عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121، تارٌخ :  ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد  -  316

نٌه( جنٌه )خمسون الؾ ج 51111عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد  -  317

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه(  51111عن عبدالعظٌم منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد 

 31147برلم       21101121ٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد عبدالعظٌم  -  311

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه( ٌكون  51111ردٌن وفٌما ٌزٌد عن منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منف

 31147برلم       21101121للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد عبدالعظٌم  -  310

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه( ٌكون  51111منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد عبدالعظٌم  -  311

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه( ٌكون  51111منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121رٌخ : للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تا

مصطفى دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )محمود احمد عبدالعظٌم  -  311

جنٌه )خمسون الؾ جنٌه( ٌكون  51111منصور( و)احمد زكى السٌد العربى دمحم زكى( مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌزٌد عن 

 31147برلم       21101121ٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : للشرٌك

دمحم صالح ابراهٌم بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  312

صات والتنازل والصلح منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها مجتمعٌن او منفردٌن واعطاء مخال

مجتمعٌن او منفردٌن فمط اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال 

 21164برلم       21101121بموافمة الشركاء جمٌعا كتابتا ، تارٌخ : 

** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او دمحم صالح ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  313

منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها مجتمعٌن او منفردٌن واعطاء مخالصات والتنازل والصلح 



 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

ك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ اال مجتمعٌن او منفردٌن فمط اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر ح

 21164برلم       21101121بموافمة الشركاء جمٌعا كتابتا ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101117على دمحم البٌومى لطب متولى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

14255 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21710برلم       21101111، تارٌخ :  3211  2124/6/11ساره حمدى دمحم ابراهٌم  سارى حتى -  1

 15165برلم       21101111، تارٌخ :  3216احمد دمحم فتحى السٌد     -  2

 4113برلم       21101111، تارٌخ :  3217  2122/11/20عبدالرحمن فارس عبدالرحمن بكر  سارى حتى -  3

 15165برلم       21101111، تارٌخ :  3215احمد دمحم فتحى السٌد     -  4

 3127برلم       21101111، تارٌخ :  3210  2125/4/17سارى حتى  صباح فتحى ابراهٌم دمحم -  5

 11752برلم       21101114، تارٌخ :  3224  2123/4/20محمود السٌد فتحى السٌد  سارى حتى -  6

 0161برلم       21101114، تارٌخ :  3220  2123/6/14كمال متولى زكى عبداللطٌؾ  سارى حتى -  7

 17404برلم       21101114، تارٌخ :  3242  2122/0/11فرج  سارى حتى اٌمن سٌد مبارن -  1

 12245برلم       21101115، تارٌخ :  3244  2121/4/25صابر عبدالرحٌم مصطفى مصطفى  سارى حتى -  0

 11174برلم       21101115، تارٌخ :  3256فاطمة الزهراء عبد الفتاح مصطفى     -  11

 21116برلم       21101115، تارٌخ :  3247  2124/7/0عبدالفتاح شمس  سارى حتىابراهٌم احمد  -  11

 5016برلم       21101116، تارٌخ :  3212  2124/5/11صٌدلٌة رانٌا محمود عبد ربه  سارى حتى -  12

 11446برلم       21101116، تارٌخ :  3273  2124/5/24حسام حسنى دسولى الشٌن  سارى حتى -  13



 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

 6116برلم       21101116، تارٌخ :  3207  2124/6/21رجب رمضان محمود ابو الحسن  سارى حتى -  14

 21100برلم       21101117، تارٌخ :  3311  2124/1/2حمادة ؼرباوى احمد ابراهٌم  سارى حتى -  15

 15615برلم       21101117، تارٌخ :  3327  2121/7/25عز عبدالمنعم عبدالحلٌم دمحم  سارى حتى -  16

 1251برلم       21101117، تارٌخ :  3311  2121/6/17جمال حسن عبدالعزٌز دمحم حسٌن  سارى حتى -  17

 13412برلم       21101117، تارٌخ :  3331  2121/0/14فٌفى رمضان مبرون السٌد  سارى حتى -  11

 12621برلم       21101117ارٌخ : ، ت 3311  2121/6/5كرم مختار على محمود  سارى حتى -  10

 21216برلم       21101117، تارٌخ :  3315  2124/0/21دمحم كمال عبدالخالك عرفه  سارى حتى -  21

 6011برلم       21101111، تارٌخ :  3340عاطؾ مبرون حسن حسن فرحات     -  21

 6011برلم       21101111، تارٌخ :  3351عاطؾ مبرون حسن حسن فرحات     -  22

 11201برلم       21101111، تارٌخ :  3336دمحم شفٌك محمود نصار     -  23

 21751برلم       21101111، تارٌخ :  3344  2124/6/24عٌد دمحم دمحم حسٌن  سارى حتى -  24

 7111برلم       21101115، تارٌخ :  3361اشرؾ انس سالمة تكال     -  25

 7111برلم       21101115، تارٌخ :  3360تكال     اشرؾ انس سالمة -  26

 11575برلم       21101115، تارٌخ :  3365  2124/6/22حافظ محمود حافظ بدوى  سارى حتى -  27

 11167برلم       21101115، تارٌخ :  3373  2124/1/22توفٌك عبد الواحد دمحم السٌد  سارى حتى -  21

 11721برلم       21101111، تارٌخ :  3305  2124/7/25ارى حتىزكرٌا على زكى دمحم  س -  20

 21701برلم       21101111، تارٌخ :  3311  2124/7/5احمد عبدالفضٌل دعبس سالم  سارى حتى -  31

 21020برلم       21101111، تارٌخ :  3303  2124/1/0مؤمن عبدالمادر حامد عٌاد  سارى حتى -  31

 11304برلم       21101110، تارٌخ :  3410  2123/2/11لٌم على النجار  سارى حتىمحمود عبدالع -  32

 11355برلم       21101110، تارٌخ :  3413  2124/5/5عبد الحمٌد احمد حسن الطحان  سارى حتى -  33

 16115برلم       21101110، تارٌخ :  3301  2122/4/11الهام عبدالرحمن احمد عمٌرة  سارى حتى -  34

 11304برلم       21101110، تارٌخ :  3422  2123/2/11محمود عبدالعلٌم على النجار  سارى حتى -  35

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3415تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم سلٌمان     -  36

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3416تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم سلٌمان     -  37

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3417تصحٌح االسم لٌصبح / سعٌد فاضل دمحم سلٌمان     -  31

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3415سعٌد ناضل دمحم سلٌمان     -  30

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3416سعٌد ناضل دمحم سلٌمان     -  41

 4545برلم       21101110، تارٌخ :  3417سعٌد ناضل دمحم سلٌمان     -  41



 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

 21137برلم       21101110، تارٌخ :  3306  2124/1/26صاٌم هاشم احمد السٌد  سارى حتى -  42

 16546برلم       21101110، تارٌخ :  3414  2122/2/22دمحم السٌد دمحم سعده  سارى حتى -  43

 11157برلم       21101110، تارٌخ :  3413  2122/12/15تحى حافظ عبدالنعٌم  سارى حتىدمحم ف -  44

 11164برلم       21101110، تارٌخ :  3416  2124/11/11خالد شحات حماد على  سارى حتى -  45

 1661برلم       21101110، تارٌخ :  3411البكرى دمحم مصطفى دمحم     -  46

 1661برلم       21101110، تارٌخ :  3411  2121/11/11صطفى دمحم  سارى حتىالبكرى دمحم م -  47

 21135برلم       21101110، تارٌخ :  3414  2124/2/23عبدالناصر سٌد فراج بدوى  سارى حتى -  41

 11710برلم       21101121، تارٌخ :  3435دمحم ابراهٌم ٌوسؾ رزق     -  40

 11710برلم       21101121، تارٌخ :  3436  2124/7/25زق  سارى حتىدمحم ابراهٌم ٌوسؾ ر -  51

 14260برلم       21101121، تارٌخ :  3430ماهر دمحم عبدالستار الجزار     -  51

 5411برلم       21101121، تارٌخ :  3443  2124/0/13عبد اللطٌؾ لمطع ؼٌار المعدات و السٌارات  سارى حتى -  52

 1151برلم       21101121، تارٌخ :  3454  2121/4/22 احمد شحاته  سارى حتىسٌد دمحم -  53

 14511برلم       21101122، تارٌخ :  3473  2121/1/26بولس امٌن برسموس ؼابٌوس  سارى حتى -  54

 14142برلم       21101122، تارٌخ :  3415  2121/3/16مصطفى دمحم الصؽٌر دمحم  سارى حتى -  55

 14142برلم       21101122، تارٌخ :  3415  2121/3/16د / مصطفى كرنٌفة  سارى حتى -  56

 21567برلم       21101122، تارٌخ :  2461  2124/5/24سلوى دمحم كمال عبد الرؤؾ  سارى حتى -  57

 13427برلم       21101125، تارٌخ :  3405  2121/0/10دمحم حسن خلؾ دمحم  سارى حتى -  51

 5110برلم       21101125، تارٌخ :  3406  2123/6/14عزت عبدهللا فانوس عبدهللا  سارى حتى -  50

 21114برلم       21101125، تارٌخ :  3511  2124/2/17محمود حسن محمود حامد  سارى حتى -  61

 11610برلم       21101125، تارٌخ :  3513اٌهاب عبدالعلٌم عبدالؽفار اسماعٌل     -  61

 11011برلم       21101125، تارٌخ :  3401  2123/6/3تامر السٌد عطا السٌد  سارى حتى -  62

 0472برلم       21101126، تارٌخ :  3522دمحم احمد عبدالنظٌر مهران     -  63

 0472برلم       21101126، تارٌخ :  3522دمحم مهران     -  64

 0673برلم       21101127، تارٌخ :  3544لسٌد احمد    دمحم عبد المنعم عبد الرزاق ا -  65

 11527برلم       21101127، تارٌخ :  3546  2123/3/13رمضان على عبدالرحمن حسن  سارى حتى -  66

 12677برلم       21101127، تارٌخ :  3541  2121/6/0رزق عواد دمحم عواد  سارى حتى -  67

 7151برلم       21101121، تارٌخ :  3561د خضر    امنٌه عبد الشافى سٌد احم -  61

 7151برلم       21101121، تارٌخ :  3561  2121/5/1امنٌه عبد الشافى سٌد احمد خضر  سارى حتى -  60



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16711برلم       21101121، تارٌخ :  3557  2122/3/24عٌسى جابر جبره بانوب  سارى حتى -  71

 12611برلم       21101121، تارٌخ :  3572  2121/6/1سعٌد سعد زكى حجاب  سارى حتى -  71

 10732برلم       21101121، تارٌخ :  3564  2123/12/21احمد حسٌن السٌد حسٌن  سارى حتى -  72

 11444برلم       21101121، تارٌخ :  3567  2123/2/27خالد على دٌاب على  سارى حتى -  73

 14431برلم       21101120، تارٌخ :  3512  2121/1/10كرم امام السٌد عنبه  سارى حتى  -  74

 17415برلم       21101120، تارٌخ :  3503  2122/0/11نصر دمحمى سبع دمحمى  سارى حتى -  75

برلم       21101120ٌخ : ، تار 3511  2123/3/25تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /صٌدلٌة د/ سهٌر منتصر  سارى حتى -  76

0756 

 0756برلم       21101120، تارٌخ :  3511  2123/3/25صٌدلٌة منتصر  سارى حتى -  77

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2515برلم       21101111ارٌخ : ، ت 3210  2124/7/11الٌسر للتصدٌر والتجارة )سمٌة حسن وشركاها(  سارى حتى -  1

 11711برلم       21101114، تارٌخ :  3225  2124/7/25عماد ابوضٌؾ دمحم وشرٌكته  سارى حتى -  2

 2613برلم       21101115، تارٌخ :  3253االخوة للخدمات العمارٌة )احمد مجدى وشركاه(     -  3

برلم       21101115، تارٌخ :  3251  2124/5/6ٌكٌه  سارى حتىاصبح اسم الشركة صبحى دمحم محمود جمعه وشر -  4

11350 

برلم       21101115، تارٌخ :  3251  2124/5/6تعدٌل اسم الشركة لٌصبح صبحى دمحم محمود جمعه وشركاه  سارى حتى -  5

11350 

 11350م   برل    21101115، تارٌخ :  3251  2124/5/6طاهر رمزى حسنٌن وشركاه  سارى حتى -  6

 11350برلم       21101115، تارٌخ :  3251  2124/5/6صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكه  سارى حتى -  7

 11350برلم       21101115، تارٌخ :  3251  2124/5/6صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكٌه  سارى حتى -  1

 10254برلم       21101116، تارٌخ :  3215  2123/0/17احمد جمال عبد الحمٌد دمحم خلٌل وشرٌكه  سارى حتى -  0

 1607برلم       21101116، تارٌخ :  3201  2121/11/31محفوظ زكرٌا و شركاه  سارى حتى -  11

 11476برلم       21101117، تارٌخ :  3316  2123/3/5طارق احمد رزق احمد وشرٌكه  سارى حتى -  11

برلم       21101117، تارٌخ :  3315  2110/11/14ٌج سعٌد وشرٌكه(  سارى حتىالبوصٌرى للتجارة والمماوالت )به -  12

11215 

دمحم عادل عبدالممصود عبدالممصود وشركاه اسالم ابوبكر عبدالواحد على و مصطفى عالء الدٌن توفٌك عبدالكرٌم  سارى  -  13

 21714برلم       21101117، تارٌخ :  3320  2124/6/11حتى



 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

ادل عبدالممصود عبدالممصود وشركاه اسالم ابوبكر عبدالواحد على و مصطفى عالء الدٌن توفٌك عبدالكرٌم  سارى دمحم ع -  14

 21714برلم       21101117، تارٌخ :  3320  2124/6/11حتى

    21101111، تارٌخ :  3343  2124/3/31اسامة ابراهٌم عوض هللا وشرٌكته مروى فرج هللا عزٌز حنٌن  سارى حتى -  15

 21233برلم   

 16523برلم       21101115، تارٌخ :  3367  2122/12/21الشركة العالمٌة رزق وعبدالباسط  سارى حتى -  16

 7525برلم       21101111، تارٌخ :  3301دمحم ٌس حسن وشرٌكه     -  17

 7525برلم       21101111، تارٌخ :  3301  2121/0/16دمحم ٌس حسن وشرٌكه  سارى حتى -  11

 11625برلم       21101111، تارٌخ :  3316  2124/6/31رمضان عبدالونٌس دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  10

 21110برلم       21101111، تارٌخ :  3376  2124/1/21عبدهللا سٌد عبدهللا وشرٌكه  سارى حتى -  21

 6122برلم       21101110، تارٌخ :  3300  2124/5/23زكرٌا سدده جورجى وشرٌكٌه  سارى حتى -  21

 6122برلم       21101110، تارٌخ :  3300  2124/5/23شركة محسن حامد عوض موسى وشركاه  سارى حتى -  22

 6122برلم       21101110، تارٌخ :  3300  2124/5/23زكرٌا سدده جورجى وشرٌكٌه  سارى حتى -  23

 6122برلم       21101110، تارٌخ :  3300  2124/5/23شركة محسن حامد عوض موسى وشركاه  سارى حتى -  24

 6241برلم       21101110، تارٌخ :  3411  2124/7/26اٌهاب ادوارد وشركاه  سارى حتى -  25

 13121برلم       21101110، تارٌخ :  3306  2121/7/26تىاٌهاب احمد دمحم على وشركاه  سارى ح -  26

 21141برلم       21101121، تارٌخ :  3427  2124/7/16عماد السٌد وشركاه  سارى حتى -  27

 0045برلم       21101121، تارٌخ :  3453  2123/1/11عبدالعزٌز دمحم حسنٌن عبدالعزٌز وشرٌكه  سارىحتى -  21

 0045برلم       21101121، تارٌخ :  3453  2123/1/11حمد و شركاه  سارىحتىاحمد حمدي ا -  20

 0045برلم       21101121، تارٌخ :  3453  2123/1/11عبدالعزٌز دمحم حسنٌن عبدالعزٌز وشرٌكه  سارىحتى -  31

 0045برلم       21101121، تارٌخ :  3453  2123/1/11احمد حمدي احمد و شركاه  سارىحتى -  31

برلم       21101121، تارٌخ :  3457  2124/5/27مصطفى دمحم سلطان ومحمود سعٌد دمحم وشركائهم  سارى حتى -  32

21501 

 21501برلم       21101121، تارٌخ :  3457  2124/5/27محمود سعٌد دمحم على وشرٌكه  سارى حتى -  33

برلم       21101121، تارٌخ :  3457  2124/5/27كه  سارى حتىاصبح االسم التجارى / محمود سعٌد دمحم على وشرٌ -  34

21501 

 32برلم       21101121، تارٌخ :  3461  2124/1/26شركة دالتكس للزراعة ش م م  سارى حتى -  35

ة فى الجٌز3770دمج شركة دالتكس امباسكو للتنمٌة الزراعٌة والتصدٌر شركة مساهمة مصرٌة مندمجة سجل تجارة رلم  -  36

برلم       21101121، تارٌخ :  3461  2124/1/26سارى حتى  32شركة دالتكس للزراعة ش م م دامجة سجل تجارى رلم 

32 

 11425برلم       21101121، تارٌخ :  3451  2123/2/24مصطفى صابر ابراهٌم وشرٌكه  سارىحتى -  37

 4115برلم       21101122، تارٌخ :  3411  2121/11/20شركة سٌلوبان لصناعات التؽلٌؾ ش م م  سارىحتى -  31



 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

 1754برلم       21101125، تارٌخ :  3511جمال دمحم السٌد و شرٌكه     -  30

 1754برلم       21101125، تارٌخ :  3511جمال دمحم السٌد و شرٌكه     -  41

 14برلم       21101126تارٌخ :  ، 3531  2124/1/2شركة المهندس حسام للصناعات الخفٌفة  سارى حتى -  41

 21174برلم       21101127، تارٌخ :  3535  2124/0/21دمحم حسن دمحم دمحم مرسى وشرٌكته  سارى حتى -  42

برلم       21101127، تارٌخ :  3535  2124/0/21اصبح االسم التجارى / عمر سٌؾ الدٌن وشرٌكته  سارى حتى -  43

21174 

 10011برلم       21101127، تارٌخ :  3537رى ابراهٌم وشركاه    حسام دمحم صب -  44

 21117برلم       21101121، تارٌخ :  3550  2124/7/23محمود بهجت محمود عثمان وشركاه  سارى حتى -  45

 21156برلم       21101121، تارٌخ :  3552  2124/3/17هانى فتحى محمود السٌد كلٌب وشرٌكته  سارى حتى -  46

    21101121، تارٌخ :  3554  2124/1/11شرٌؾ عبدالرحٌم صبرى دمحم و ولٌد طلعت فرؼلى وشرٌكتهم  سارى حتى -  47

 21013برلم   

 245برلم       21101120، تارٌخ :  3506  2123/7/11ماهر محمود مهران وشركاه  سارى حتى \د -  41

 21076برلم       21101120، تارٌخ :  3507  2124/1/17احمد مصطفى الحداد وشركاه  سارى حتى -  40

 245برلم       21101120، تارٌخ :  3510  2121/6/11احمد دمحم اسماعٌل وشركاه  سارى حتى -  51

 245برلم       21101120، تارٌخ :  3510  2121/6/11د/ماهر محمود مهران وشركاه  سارى حتى -  51

 245برلم       21101120، تارٌخ :  3510  2121/6/11احمد دمحم اسماعٌل وشركاه  سارى حتى -  52

 245برلم       21101120، تارٌخ :  3510  2121/6/11د/ماهر محمود مهران وشركاه  سارى حتى -  53

 6302برلم       21101120، تارٌخ :  3505  2124/0/12شفٌك دمحم شفٌك وشركاه  سارى حتى -  54

برلم       21101120، تارٌخ :  3505  2124/0/12اصبح االسم التجارى / شفٌك دمحم شفٌك وشرٌكه  سارى حتى -  55

6302 

 6501برلم       21101120، تارٌخ :  3511  2124/11/27هشام بلٌػ عوٌس وشركاه  سارى حتى  -  56

 ــــــــــــــــــــــ    

 فراد  رهن ا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 611برلم       21101111عادل دمحم الدٌساوى  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

( دوالر فمط اثنان ملٌون ومائتان وتسعة عشر الؾ 2210111امانى عبدالرحٌم عبدالخالك حسٌن وشركائها  لٌد رهن بمٌمة ) -  1

 23414برلم       21101114لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -دوالر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


