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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بٌع جمٌع  34745برلم  22102126، لٌد فى  22222.222ولٌد فاٌز فهمى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش مسرة من شبرا 24اكسسوارات الكمبٌوتر دون االنترنت ، بجهة : 

عن  34741برلم  22102127، لٌد فى  152222.222احمد مصطفى عبد الوهاب عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بالدور الثانى فوق االرضى 12أ ش الجٌش شمة  7تجارة مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسواراتها ، بجهة : 

عن سوبر  34761برلم  22102126، لٌد فى  1222222.222عادل عزت جرجس سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ماهرهال -الساحل  -ش الشٌشنً  5ماركت ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ، بجهة :  34755برلم  22102122، لٌد فى  5222.222صٌدلٌة د/ مرٌم بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش على امٌن عبده 44

عن  34740برلم  22102127، لٌد فى  22222.222جمال الدٌن اسامة ابراهٌم حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ٌوسف دمحم من وابور الثلج 0:  استثمار عمارى ، بجهة

عن موبلٌا  34752برلم  22102121، لٌد فى  12222.222حمدى عبد الرحمن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش طلعت حرب ارض الجنٌنة 63مستعملة ، بجهة : 

عن استصالح  34751م برل 22102121، لٌد فى  22222.222ولٌد على احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ش لبلى المولول 44واستزراع اراضى ، بجهة : 

عن محطة  34762برلم  22102121، لٌد فى  22222.222عالء شحاتة دمحم الزعبالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش رمسٌس الظاهر الماهرة 233تموٌئة سٌارات ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن معرض  34766برلم  22102120، لٌد فى  51222.222عادل زهدى عبداللطٌف شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 مدٌنة النور -ش رضوان سلٌم  46سٌارات مستعملة ، بجهة : 

 عن بالي 34743برلم  22102125، لٌد فى  52222.222احمد جمال دمحم عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الساحل -ش صالح شكرى  12استٌشن )دون االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص االزمه ( ، بجهة : 

عن تورٌدات  34756برلم  22102122، لٌد فى  52222.222مروة سالم عبد الحلٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 دور الثالثشارع المعمل المنٌاوى المصٌرٌن شمة بال 1فالتر مٌاه ، بجهة : 

عن ترزى  34763برلم  22102120، لٌد فى  12222.222اسامة مكرم نافع صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش ابو الفضل 42ومالبس جاهزة ، بجهة : 

ة عن تجار 34751برلم  22102122، لٌد فى  12222.222ولٌد عبد الكرٌم عبد الالة على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش معمل التكرٌر ناصٌة معوض السٌد المصٌرٌن51مواد غذائٌة ، بجهة : 

عن  34735برلم  22102121، لٌد فى  5222.222محمود عبد الفتاح عبد الحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش ابراهٌم مبرون ارض الجنٌنة 6بٌع لطع غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن تجاره  34742برلم  22102125، لٌد فى  5222.222موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام حسنً مرسً  -  15

 الموسكى -باالرضً  12محل رلم  -ممر الجوهرى للساعات  17نظارات شمسٌه ، بجهة : 

ره عن تجا 34753برلم  22102110، لٌد فى  122222.222حسن حسٌن عبد الجواد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الزاوٌه الحمراء -بالدور االرضً  - 1شمه  3م  10ادوات منزلٌه ومفروشات ، بجهة : بلون 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  34762برلم  22102122، لٌد فى  5222.222جورج مكرم فارس حلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 شارع نجٌب الراهب 4عمومٌة ، بجهة : 

عن نمل ورحالت  34754برلم  22102122، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم عبد العزٌز دمحم  ، -  11

 ش رفاعى سالم 6داخلٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  34731برلم  22102121، لٌد فى  32222.222مٌالد فاٌز عزمى سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 111/ 112العباسٌة مول الظاهر محل  ش 2عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  34742برلم  22102121، لٌد فى  12222.222مجدي احمد دمحم لشطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 روض الفرج -المبنً االدراى   -ش عبٌد مول العرب  151داخلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 

ش  0عن بماله ، بجهة :  34741برلم  22102125، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم سمٌر ناٌل دمحم -  21

 الساحل -محل  -خماروٌه 

عن تجارة  34737برلم  22102121، لٌد فى  12222.222جرجس ولٌم لمعى ابادٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الرضىش دسولى الدور ا 6مالبس جاهزة جملة ، بجهة : 

عن تجاره  34736برلم  22102121، لٌد فى  12222.222هانً تاج الدٌن عبد الوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الساحل - 1محل رلم  -شارع عبد الحمٌد بركات  17لطع غٌار السٌارات ، بجهة : 

عن تسوٌك خدمات  34730برلم  22102121 ، لٌد فى 52222.222دمحم عاطف رفاعً امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

، بجهة :  236طبٌه )دلٌل طبً ( فٌما عدا الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  بموافمه امنٌه رلم

 روض الفرج -ش اللٌثً ابراهٌم سٌدي فرج  24

عن مكتب  34747برلم  22102127، لٌد فى  12222.222محمود مصطفى عٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 الدور االول 2شمة  -شارع عبدهللا مطر  1رحالت ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  10222.222هدى كامل محمود احمد وشرٌكها سٌد على دمحم   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة  ،رأس مالها    -  1

 ش ذو الفمار كورنٌش النٌل 15، عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة :  34765برلم  22102120

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  امر محو    22102121، وفى تارٌخ    11523دمحم السٌد دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    22001ٌده برلم : فتوح ٌعموب بدروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 2

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22102121، وفى تارٌخ    21152عبده هاشم عبدالعظٌم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    15237رد  ،  سبك لٌده برلم : دسولى عٌس مسعود عبدهللا  ،  تاجر ف   - 4

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    34271هدى كامل محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102121، وفى تارٌخ    20727ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال احمد مرسً عثمان  ،  تاج   - 6

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    22102122، وفى تارٌخ    15536عبدهللا  عبدالحمٌد العزب غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22102125، وفى تارٌخ    23752ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  وفاء فاروق صادق   - 1

 امر محو لترن التجارة

تم    22102126، وفى تارٌخ    25637اوسامه عبدالسمٌع عوض هللا دغٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    22102127، وفى تارٌخ    3245دمحم جمال دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    34727دمحم السٌد عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22102120، وفى تارٌخ    32142عادل  حسنٌن حسٌن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102121فً تارٌخ ، و  34122سامح نادى فؤاد ناشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102121وفً تارٌخ ،   32604ولٌد احمد احمد لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102121وفً تارٌخ ،   3332ٌحى دمحم عبد الغنى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102111،  وفً تارٌخ  25165محرم السٌد همام عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102111وفً تارٌخ ،   24104رومانى نخٌل عٌسى ظنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22102110وفً تارٌخ ،   34717مؤسسة ضٌاء لتورٌد المالبس الجاهزة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22102122وفً تارٌخ ،   21357فاتن عبده حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102122وفً تارٌخ ،   31477جرجس حنا مترى حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   22102122وفً تارٌخ ،   10112اسامه دمحم احمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102122وفً تارٌخ ،   16721سمٌر اسماعٌل  ابو اللٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102125وفً تارٌخ ،   6262نبٌل  دمحم  احمد  دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22102125تارٌخ ، وفً   6262نبٌل دمحم احمد دمحم لتجارة السٌارات ولوازمها  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   152222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102127وفً تارٌخ ،   34511اٌهاب سمٌح هرنى تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34736هانً تاج الدٌن عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الساحل - 1محل رلم  -شارع عبد الحمٌد بركات  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34730دمحم عاطف رفاعً امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 روض الفرج -ش اللٌثً ابراهٌم سٌدي فرج  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  34735محمود عبد الفتاح عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش ابراهٌم مبرون ارض الجنٌنة  6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  34742مجدي احمد دمحم لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 روض الفرج  -المبنً االدراى   -ش عبٌد مول العرب  151، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  25143ٌد سٌد المطوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممدوح حلمى س -  5

 العاشر من رمضان -االردنٌه  -المركز العالمً للتطوٌر العمارى  MC3 - 435الـتأشٌر:   ، فتح فرع بالعنوان وحده 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34731لم    مٌالد فاٌز عزمى سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  6

 111/ 112ش العباسٌة مول الظاهر محل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34737جرجس ولٌم لمعى ابادٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ش دسولى الدور االرضى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102125وفً تارٌخ  34743مد جمال دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  1

 الساحل -ش صالح شكرى  12الـتأشٌر:   ، 

،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   22102125وفً تارٌخ  34741دمحم سمٌر ناٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 الساحل -محل  -ش خماروٌه  0

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102125وفً تارٌخ  34742هشام حسنً مرسً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الموسكى -باالرضً  12محل رلم  -ممر الجوهرى للساعات  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102125وفً تارٌخ  32267    بوال نعٌم ودٌع رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 شبرا -شارع المحمودي من شارع الترعه البواللٌه  14الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102126وفً تارٌخ  34745ولٌد فاٌز فهمى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش مسرة من شبرا  24، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102127وفً تارٌخ  34747محمود مصطفى عٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الدور االول 2شمة  -شارع عبدهللا مطر  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102127فً تارٌخ و 34740جمال الدٌن اسامة ابراهٌم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ٌوسف دمحم من وابور الثلج 0وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102127وفً تارٌخ  34741احمد مصطفى عبد الوهاب عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بالدور الثانى فوق االرضى  12أ ش الجٌش شمة  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102121وفً تارٌخ  34751ولٌد على احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش لبلى المولول  44، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34752حمدى عبد الرحمن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش طلعت حرب ارض الجنٌنة  63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102111وفً تارٌخ  27111احمد حسن رمضان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 شارع عزب المشالق الدور االرضى 5لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102110وفً تارٌخ  34753حسن حسٌن عبد الجواد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الزاوٌه الحمراء -بالدور االرضً  - 1شمه  3م  10الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  34754جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد العزٌز دمحم ، تا -  22

 ش رفاعى سالم  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  13545سٌد احمد السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 من ش رلى المعارف مع الغاءه كفرع -شارع عطفة مغلك الخشب  5ح / الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  13545سٌد احمد السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 عطفه مغلك الخشب  5الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  34755لٌده برلم    صٌدلٌة د/ مرٌم بولس ، تاجر فرد ،  سبك  -  23

 ش على امٌن عبده  44الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  34756مروة سالم عبد الحلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بالدور الثالثشارع المعمل المنٌاوى المصٌرٌن شمة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  34762جورج مكرم فارس حلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 شارع نجٌب الراهب 4الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22102122وفً تارٌخ  34751ولٌد عبد الكرٌم عبد الالة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش معمل التكرٌر ناصٌة معوض السٌد المصٌرٌن51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102122وفً تارٌخ  34750وائل رمضان دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الدور االول بعد االرضى  -حارة الٌهود  -ش درب الكتاب  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22102125وفً تارٌخ  33211دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سٌد -  21

 الماهره -الساحل  -ش ابراهٌم طلبه  21تعدٌل العنوان لٌصبح 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22102126وفً تارٌخ  34761عادل عزت جرجس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الماهره -الساحل  -ش الشٌشنً  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102127وفً تارٌخ  25637اوسامه عبدالسمٌع عوض هللا دغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 دة ) تم محو الرئٌسى االخر(بلون صناعات صغٌرة ملن دمحم عبدهللا الحما -236وصف الـتأشٌر:   ، المنمة الصناعٌة لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102127وفً تارٌخ  23102رمضان محمود داود داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 عشرة االف جنٌها بنشاط مكتبة  12222تمسٌم جمعٌة الواٌلى براس مال  61شارع جامع الهوارى  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102127وفً تارٌخ  23102ود داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان محمود دا -  32

االف  12222االمٌرٌه  بنشاط مكتب تورٌدات  براس مال -شارع الخلٌج المصرى  64الـتأشٌر:   ، فتح رئٌسً اخر بالعنوان 

 جنٌها الغٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102127وفً تارٌخ  26463ك لٌده برلم    عمرو عادل سٌد محمود عامر ، تاجر فرد ،  سب -  33

 ح مرعى من واصف الساحل 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102121وفً تارٌخ  34762عالء شحاتة دمحم الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ش رمسٌس الظاهر الماهرة 233الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102120وفً تارٌخ  34766عادل زهدى عبداللطٌف شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 مدٌنة النور  -ش رضوان سلٌم  46الـتأشٌر:   ، 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22102120وفً تارٌخ  34763اسامة مكرم نافع صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش ابو الفضل  42الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 22102127وفً تارٌخ  25523فارس نمر فارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 النشاط لٌصبح / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102127وفً تارٌخ  33722لراعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد لراعى عبد الموجود -  2

 التأشٌر:  اضافة نشاط / المماوالت



 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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102127وفً تارٌخ  21101هانً هشام عبد هللا الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

واصدار الصحف والمجالت واالنترنت  6من مج  36وفمرة  10ى النشاط االصلى ) فٌما عدا مج التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد ال

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  31221دمحم زٌاد محمود شربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 مكتب نمل وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102121وفً تارٌخ  21243ثروت مصطفى احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة مع جهات ملزمة بالخصم واالضافة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102122وفً تارٌخ  21223احمد دمحم سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102125وفً تارٌخ  34732ٌوسف امٌن جرجس ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 دٌل النشاط لٌصبح / مكتب تورٌدات عمومٌةالتأشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102126وفً تارٌخ  21560فٌكتور نصٌف بخٌت سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102120وفً تارٌخ  33571اسامة دمحم كمال السٌد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تعبئة وتغلٌف الى النشاط الرئٌسى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص22102121وفً تارٌخ  34752حمدى عبد الرحمن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102110وفً تارٌخ  34753حسن حسٌن عبد الجواد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34754احمد دمحم عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34731مٌالد فاٌز عزمى سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34750وائل رمضان دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22102126وفً تارٌخ  34745ز فهمى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد فاٌ -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102127وفً تارٌخ  34747محمود مصطفى عٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34750جر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل رمضان دمحم رجب ، تا -  1

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34762عالء شحاتة دمحم الزعبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34737بك لٌده برلم   جرجس ولٌم لمعى ابادٌر ، تاجر فرد ،  س -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102120وفً تارٌخ  34766عادل زهدى عبداللطٌف شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102121وفً تارٌخ  34735،  سبك لٌده برلم   محمود عبد الفتاح عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد  -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34742مجدي احمد دمحم لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34756برلم   مروة سالم عبد الحلٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102127وفً تارٌخ  34740جمال الدٌن اسامة ابراهٌم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102125وفً تارٌخ  34743لم   احمد جمال دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34762جورج مكرم فارس حلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121فً تارٌخ و 34736هانً تاج الدٌن عبد الوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34730دمحم عاطف رفاعً امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102127وفً تارٌخ  34741احمد مصطفى عبد الوهاب عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102125وفً تارٌخ  34742هشام حسنً مرسً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22102125وفً تارٌخ  34741دمحم سمٌر ناٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102121وفً تارٌخ  34751ولٌد على احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102122وفً تارٌخ  34755بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌة د/ مرٌم -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102122وفً تارٌخ  34751ولٌد عبد الكرٌم عبد الالة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102120وفً تارٌخ  34763تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة مكرم نافع صالح ، -  26

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102126وفً تارٌخ  34761عادل عزت جرجس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الفارس للتصدٌر   25523تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102127،  فى تارٌخ :   -  1

   mzالى: ام زد  31221لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا22102122،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: صٌدلٌه د . طارق نور   26111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: مؤسسة بوجاتى للتورٌدات العمومٌة   21243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102121،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: موسسة التموى للتورٌدات العمومٌة   21223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102122،  فى تارٌخ :   -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    22102125، وفى تارٌخ    26601شركة حسام احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب السجل  امر    22102125، وفى تارٌخ    21226حجازى سٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو بفسخ الشركه

تم محو/شطب السجل     22102122، وفى تارٌخ    27321نادي سٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  سٌد   - 3

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  امر    22102121، وفى تارٌخ    27534تامر احمد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو لفسخ الشركة

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

. جمعٌة تعاونٌة  ، سبك لٌدها 1075لسنة  120الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه ألهالى منطمة عبٌد بروض الفرج طبما للمانون  -  1

لمال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا 22102121وفً تارٌخ   ، 24012برلم ،

 جنٌه   52222.222،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    22102126وفً تارٌخ   ، 14745بالل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2522222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    22102126وفً تارٌخ   ، 14745بالل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2522222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327ماهر كمال ذكى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1222222.222مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامزعادل جرجس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 20327لم ،رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها بر -  6

 جنٌه   1222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327ماهر كمال ذكى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1222222.222لٌصبح رأس مالها ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامزعادل جرجس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 20327سبك لٌدها برلم ، رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، -  0

 جنٌه   1222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327ماهر كمال ذكى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1222222.222دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامزعادل جرجس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327ماهر كمال ذكى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامزعادل جرجس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 20327رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22102127وفً تارٌخ   ، 0227برلم ،دمحم عبدالمنعم عبدالموي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  16

 جنٌه   2222222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 0227احمد عبد المنعم عبد الموي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   2222222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال  22102127وفً تارٌخ   ، 0227دمحم عبدالمنعم عبدالموي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2222222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22102127وفً تارٌخ   ، 0227د الموي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد عبد المنعم عب -  10

 جنٌه   2222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  22102124وفً تارٌخ  21454رٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خالد دمحم عبداللطٌف وش -  1

 ش عباس العماد  65وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102124وفً تارٌخ  21454خالد دمحم عبداللطٌف وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 س العماد ش عبا 65وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22102121وفً تارٌخ  21356آل شحاته لالستٌراد والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 2210-1-20فى 11771شارع االحالم فرع فى مكتب الماهرة الرئٌسى بٌداع رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

احمد الشعشاعى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  1

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403رلم   لٌدها ب

احمد الشعشاعى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  2

ب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

احمد الشعشاعى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  3

والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك وتنظٌم المعارض 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

ادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة احمد الشعشاعى وشرٌكة ، شركة تضامن  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى و -  4

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

، شركة تضامن  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  احمد الشعشاعى وشركاة -  5

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك 

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

احمد الشعشاعى وشركاة ، شركة تضامن  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  6

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22102124وفً تارٌخ  10403ها برلم   لٌد

احمد الشعشاعى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  7

ركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

احمد الشعشاعى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البحرى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة  -  1

رض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك وتنظٌم المعا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

رى وادارة وتسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌة احمد الشعشاعى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الغاء استٌراد وتصدٌر والنمل البح -  0

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات تنظٌم الرحالت والخدمات السٌاحٌة ونمل الركاب  لٌصبح النشاط التوكٌالت التجارٌه فمط ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102124وفً تارٌخ  10403لٌدها برلم   

تم 22102122وفً تارٌخ  16501وشركاها ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم     كرٌمه دمحم على -  12

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  16501اشرف محمود السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22102122

ارٌخ وفً ت 16501اشرف محمود السٌد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22102122



 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 22102122وفً تارٌخ  16501محمود السٌد وشرٌكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

تم 22102122وفً تارٌخ  16501شاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   كرٌمه دمحم على  وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الغاء ن -  14

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  16501اشرف محمود السٌد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توص22102122ٌ

وفً تارٌخ  16501اشرف محمود السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102122

تم 22102122رٌخ وفً تا 16501محمود السٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102126وفً تارٌخ  32512طه سٌد احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102126وفً تارٌخ  32512سٌد احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   طه  -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  32512ٌاسر دمحم عبد الوهاب وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102126وفً تارٌخ  32512عبد الوهاب وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاسر دمحم -  4

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

الى: احمد عبد المنعم عبد  0227توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102127،  فى تارٌخ :   -  1

 الموي وشركاه



 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

الى: احمد عبد المنعم عبد  0227شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102127،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاهالموي 

الى: ولٌد مصطفى دمحم  32671شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102120،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 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
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 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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12411 

برلم       22102126احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى ، تارٌخ :  -  51

12411 

برلم       22102126احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى ، تارٌخ :  -  50

12411 

برلم       22102126احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى ، تارٌخ :  -  62

12411 

دالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : عبد الممصود ابراهٌم عب -  61

 12411برلم       22102126

عبد الممصود ابراهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  62

 12411برلم       22102126

راهٌم عبدالممصود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : عبد الممصود اب -  63

 12411برلم       22102126

    22102126دمحم شفٌك امٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  64

 12411برلم   

    22102126ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  دمحم شفٌك امٌن -  65

 12411برلم   

    22102126دمحم شفٌك امٌن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  66

 12411برلم   

    22102126شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  طارق دمحم طاهر السعٌد  -  67

 12411برلم   



 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

    22102126طارق دمحم طاهر السعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  61

 12411برلم   

    22102126اهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : طارق دمحم طاهر السعٌد  شركة مس -  60

 12411برلم   

    22102126احمد عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  72

 12411برلم   

    22102126س ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : احمد عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  عضو مجل -  71

 12411برلم   

    22102126احمد عبدالفتاح دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  72

 12411برلم   

ل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممث -  73

 12411برلم       22102126

احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  74

 12411برلم       22102126

ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ : احمد بهاء حسن عبدالحى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن مصرف  -  75

 12411برلم       22102126

 22423برلم       22102127ولٌد حلمى  سعدان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  76

رلم   ب    22102127رامز ماهر حلمى سعدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  77

22423 

 22423برلم       22102127رضا حلمى  سعدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  71

برلم       22102127تامر ماهر حلمى سعدان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  70

22423 

شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون موكولة للشرٌكٌن السٌد /  ولٌد حلمى  سعدان  -  12

رضا حلمى سعدان , والسٌد / تامر ماهر حلمى سعدان مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا ولهما كافة السلطات فى 

 22423برلم       22102127تحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

رامز ماهر حلمى سعدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون موكولة للشرٌكٌن  -  11

السٌد / رضا حلمى سعدان , والسٌد / تامر ماهر حلمى سعدان مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا ولهما كافة السلطات 

 22423برلم       22102127فى تحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

رضا حلمى  سعدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون موكولة للشرٌكٌن السٌد /  -  12

رضا حلمى سعدان , والسٌد / تامر ماهر حلمى سعدان مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا ولهما كافة السلطات فى 

 22423برلم       22102127الشركة ، تارٌخ :  تحمٌك غرض

تامر ماهر حلمى سعدان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وااللتراض من البنون موكولة  -  13

ولهما كافة للشرٌكٌن السٌد / رضا حلمى سعدان , والسٌد / تامر ماهر حلمى سعدان مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا 

 22423برلم       22102127السلطات فى تحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

    22102127عمرو احمد على محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  14

 32671برلم   



 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

    22102127واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : ولٌد مصطفى دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت  -  15

 32671برلم   

    22102127أمانى على حسٌن أحمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  16

 32671برلم   

برلم       22102127دمحم أحمد حنفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  17

32671 

برلم       22102127عمرو احمد على محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  11

32671 

برلم       22102127شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ولٌد مصطفى دمحم سلٌم   -  10

32671 

برلم       22102127أمانى على حسٌن أحمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  02

32671 

 32671برلم       22102127رج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم أحمد حنفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خ -  01

عمرو احمد على محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  -  02

لطات لتحمٌك غرض الشركة ولٌد مصطفى دمحم , والسٌد/ عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة الس

وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنون فى 

برلم       22102127جمٌع المعامالت البنكٌة كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

32671 

ولٌد مصطفى دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  -  03

ولٌد مصطفى دمحم , والسٌد/ عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة 

هات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنون فى وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الج

برلم       22102127جمٌع المعامالت البنكٌة كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

32671 

االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / أمانى على حسٌن أحمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك  -  04

ولٌد مصطفى دمحم , والسٌد/ عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة 

د والبنون فى وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واالفرا

برلم       22102127جمٌع المعامالت البنكٌة كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

32671 

دمحم أحمد حنفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / ولٌد  -  05

سٌد/ عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن اومنفردٌن ( ولهما فى ذلن كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل مصطفى دمحم , وال

حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات والشركات واالفراد والبنون فى جمٌع 

 32671برلم       22102127ل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : المعامالت البنكٌة كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌ

    22102121اجالل احمد حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  06

 4042برلم   

ارة الشركة مدٌر او مدٌرٌن تعٌنهم الجمعٌة احمد حسٌن ابراهٌم االزعل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  ٌتولى اد -  07

العامة من بٌن الشركاء او من غٌرهم واستثناء من طرٌمة التعٌن سالفة الذكر عٌن الشركاء السٌد/ أحمد حسٌن ابراهٌم االزعل 

طات الدارة الشركة وٌمثل الشركة فى عاللاتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السل - -وٌباشر المدٌر وظائفه لمده غٌر محدده 

والتاعمل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة  او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وللسٌد / احمد حسٌن 

 0127برلم       22102121ابراهٌم االزعل مدٌر الشركة منفرد حك التعامل باسم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة احمد حسٌن ابراهٌم االزعل  ذ -  01

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها  وله وااللتراض و الرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ و تولٌع وتحوٌل وبٌع 

 0127لم   بر    22102121وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ، تارٌخ : 

احمد حسٌن ابراهٌم االزعل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر و شرٌن  التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك  -  00

توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  وله الحك منفرد فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع 

ح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن والتولٌع على الشٌكات وفت

 0127برلم       22102121باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر.. ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع للطرف االول والثانى والثالث مجتمعٌن رباب اسماعٌل دمحم شحاتة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك اال -  122

 21356برلم       22102121او منفردٌن ، تارٌخ : 

نجوى احمد ابراهٌم زكى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للطرف االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  121

 21356برلم       22102121منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد اسماعٌل دمحم شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرف االول والثانى والثالث مجتمعٌن او  -  122

 21356برلم       22102121منفردٌن ، تارٌخ : 

نً المتضامنٌن احمد هالل احمد عماد الدٌن صادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتاولٌع للشرٌكٌٌن االول والثا -  123

عماد الدٌن صادق و هالل احمد عماد الدٌن صادق منفردٌن او مجتمعٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه ومنها حك 

االنفراد فً التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات ولهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع االصول المنموله 

العمارٌه وااللتراض والرهن وحك توكٌل الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات مجتمعٌن او منفردٌن ودخول شرٌن  والممتلكات

 31222برلم       22102121موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 برلم      22102122امٌل عزت سامى شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافت حمولة ، تارٌخ :  -  124

21701 

برلم       22102122دافٌد وجٌة استمالن اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافت حمولة ، تارٌخ :  -  125

21701 

 21701برلم       22102122دومادٌوس رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافت حمولة ، تارٌخ :  -  126

برلم       22102122ركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : امٌل عزت سامى شحاته  ش -  127

21701 

برلم       22102122دافٌد وجٌة استمالن اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  121

21701 

 21701برلم       22102122افة حموله ، تارٌخ : دومادٌوس رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم ك -  120

امٌل عزت سامى شحاته  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع تصبح للطرفٌن مجمعٌن او منفردٌٌن ولهم  -  112

ا واٌداعها وفتح حك تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصالح وذلن فى التولٌع على الشٌكات وصرفه

الحسابات واصدار خطابات الضمان وانهاء كافه المعامالت البنكٌةو المصرفٌة االخرى ولهم حك بٌع ورهن اصول الشركة 

 21701برلم       22102122واالفتراض ، تارٌخ : 

ٌن مجمعٌن او منفردٌٌن ولهم دافٌد وجٌة استمالن اسكندر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع تصبح للطرف -  111

حك تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصالح وذلن فى التولٌع على الشٌكات وصرفها واٌداعها وفتح 

الحسابات واصدار خطابات الضمان وانهاء كافه المعامالت البنكٌةو المصرفٌة االخرى ولهم حك بٌع ورهن اصول الشركة 

 21701برلم       22102122راض ، تارٌخ : واالفت



 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

دومادٌوس رٌاض  شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع تصبح للطرفٌن مجمعٌن او منفردٌٌن ولهم حك  -  112

فتح تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والبنون والمصالح وذلن فى التولٌع على الشٌكات وصرفها واٌداعها و

الحسابات واصدار خطابات الضمان وانهاء كافه المعامالت البنكٌةو المصرفٌة االخرى ولهم حك بٌع ورهن اصول الشركة 

 21701برلم       22102122واالفتراض ، تارٌخ : 

    22102125امنٌة ابراهٌم عبدهللا مرسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  113

 34422برلم   

فلاير عبد الرحٌم احمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  114

 34422برلم       22102125

السٌد / عبد امنٌة ابراهٌم عبدهللا مرسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  115

اللطٌف دمحم صالح والسٌدة/ فلاير عبد الرحٌم احمد ) منفردٌن او مجتمعٌن ( فى التولٌع على عمود االٌجار وله فى ذلن كافة 

السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات 

تح وغلك الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات والسحب من الحساب البنكى وبٌع اصول الشركة كما له والشركات واالفراد وف

 34422برلم       22102125الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل اوبعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فلاير عبد الرحٌم احمد عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  116

المتضامنٌن السٌد / عبد اللطٌف دمحم صالح والسٌدة/ فلاير عبد الرحٌم احمد ) منفردٌن او مجتمعٌن ( فى التولٌع على عمود االٌجار 

ٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات وله فى ذلن كافة السلطات لتحم

والمؤسسات والشركات واالفراد وفتح وغلك الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات والسحب من الحساب البنكى وبٌع اصول 

 34422برلم       22102125كر ، تارٌخ : الشركة كما له الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل اوبعض ما ذ

-7-31عادل عبد الحلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  117

عادل  تم االتى الموافمة على تعٌٌن السٌد الدكتور / 2210-1-11والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة فى  2210

عبد الحلٌم مصطفى عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثال عن شركة المهن الطبٌة لالستثمار بدال من السٌد الدكتور / عصام عبد 

 1041برلم       22102125الحمٌد عبد العزٌز ، تارٌخ : 

-7-31رة المنعمد فى عادل عبد الحلٌم مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدا -  111

تم االتى الموافمة على تعٌٌن السٌد الدكتور / عادل  2210-1-11والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة فى  2210

عبد الحلٌم مصطفى عضوا بمجلس ادارة الشركة ممثال عن شركة المهن الطبٌة لالستثمار بدال من السٌد الدكتور / عصام عبد 

 1041برلم       22102125بد العزٌز ، تارٌخ : الحمٌد ع

دمحم بالل دمحم سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصبح االداره والتولٌع للشرٌن االول منفردا وله الحك فى رهن  -  110

 14745برلم       22102126الشركة وحك االلتراض والتعامل مع كافه البنون ، تارٌخ : 

 سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصبح االداره والتولٌع للشرٌن االول منفردا وله الحك فى رهن دمحم بالل دمحم -  122

 14745برلم       22102126الشركة وحك االلتراض والتعامل مع كافه البنون ، تارٌخ : 

    22102127ه حموله ، تارٌخ : مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كاف -  121

 0227برلم   

    22102127مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  122

 0227برلم   

    22102127ٌخ : مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تار -  123

 0227برلم   

    22102127مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  124

 0227برلم   



 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

برلم       22102127خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  125

0227 

برلم       22102127خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  126

0227 

    22102127خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  127

 0227برلم   

    22102127خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  121

 0227برلم   

برلم       22102127دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  120

0227 

برلم       22102127منعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبدال -  132

0227 

برلم       22102127دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  131

0227 

برلم       22102127توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  -  132

0227 

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  -  133

مل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعا

الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال 

نات  واالالت والبضائع  ولهه الحك وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌ

 0227برلم       22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  -  134

ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  )   المنعم عبد الموي منفردا

الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال 

الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت 

 0227برلم       22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

لسٌد احمد عبد مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ل -  135

المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) 

الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال 

هم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك وعزلهم )فصل

 0227برلم       22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد   مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  136

المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) 

ك تعٌن  الموظفٌن  والعمال الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  ح

وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك 

 0227برلم       22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  خالد احمد عبد المنعم -  137

المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) 

ل  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعما



 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

وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك 

 0227   برلم    22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  -  131

المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) 

الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال الحكومٌة و غٌر 

وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك 

 0227برلم       22102127تنازل فً ، تارٌخ : تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح وال

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  -  130

مٌة و غٌر الرسمٌة  ) المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرس

الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال 

وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك 

 0227برلم       22102127لشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : تمثٌل ا

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد  -  142

واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) المنعم عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  

الحكومٌة و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال 

واالالت والبضائع  ولهه الحك  وعزلهم )فصلهم ( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات 

 0227برلم       22102127تمثٌل الشركه  امام المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد المنعم عبد  -  141

ون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) الحكومٌة و الموي منفردا  ان ٌك

غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال وعزلهم )فصلهم ( 

بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك تمثٌل الشركه  امام وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة 

 0227برلم       22102127المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

بد المنعم عبد دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد ع -  142

الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) الحكومٌة و 

غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال وعزلهم )فصلهم ( 

بٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك تمثٌل الشركه  امام وحك ال

 0227برلم       22102127المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد المنعم دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  143

عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) الحكومٌة 

ٌن  والعمال وعزلهم )فصلهم و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص  واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظف

( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك تمثٌل الشركه  امام 

 0227برلم       22102127المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد احمد عبد المنعم دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌ -  144

عبد الموي منفردا  ان ٌكون حك االدارة والتولٌع والتعامل  واجراء التعالدات مع كافة الجهات الرسمٌة و غٌر الرسمٌة  ) الحكومٌة 

واالفراد  وكذلن  حك تعٌن  الموظفٌن  والعمال وعزلهم )فصلهم   و غٌر الحكومٌة  ومع الشركات  ولطاع االعمال  العام والخاص

( وحك البٌع والشراء لكافة منموالت الشركة بما فى ذلن  السٌارات  والماكٌنات  واالالت والبضائع  ولهه الحك تمثٌل الشركه  امام 

 0227برلم       22102127المضاء وكذلن التصالح والتنازل فً ، تارٌخ : 

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه   -  145

وكذلن له الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف 

سم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود وفتح الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن با

كفاله الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء 

 0227برلم       22102127لن ، تارٌخ : ومبنٌه ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه   -  146

 وكذلن له الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف

وفتح الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود 

كفاله الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء 

 0227برلم       22102127االت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : ومبنٌه ومنموالت موجودات  و

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه   -  147

ه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وكذلن له الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلم

وفتح الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود 

اراضً فضاء  كفاله الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من

 0227برلم       22102127ومبنٌه ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه   -  141

ت وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وكذلن له الحك علً التولٌع علً الشٌكا

وفتح الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود 

اجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء كفاله الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات الت

 0227برلم       22102127ومبنٌه ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

وكذلن له خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه   -  140

الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح 

الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله 

ستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه الغٌر وحك االلتراض واال

 0227برلم       22102127ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافهه  -  152

الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح 

ً عمود كفاله الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع عل

الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه 

 0227برلم       22102127ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

موي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له خالد احمد عبد المنعم عبد ال -  151

الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح 

ت تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفا

الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه 

 0227برلم       22102127ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له  -  152

الحك علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح 

باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله  الحسابات وغلمها بشرط ان  ذلن

الغٌر وحك االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه 

 0227برلم       22102127وكذلن ، تارٌخ : ومنموالت موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفات

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له الحك  -  153

وفتح الحسابات  علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف

وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله الغٌر وحك 

االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه ومنموالت 

 0227برلم       22102127االت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : موجودات  و

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له الحك  -  154

البنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح الحسابات علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  ب



 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

وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله الغٌر وحك 

ضً فضاء ومبنٌه ومنموالت االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من ارا

 0227برلم       22102127موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له الحك  -  155

ا وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح الحسابات علً التولٌع علً الشٌكات وصرفه

وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله الغٌر وحك 

تموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه ومنموالت االلتراض واالستدانهه والرهن من البنون  وشركات التاجٌر ال

 0227برلم       22102127موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

الحك  دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافهه المضاٌا التً ترفع من او ضد الشركهه  وكذلن له -  156

علً التولٌع علً الشٌكات وصرفها وله كذلن كافه االعمال المتعلمه  بالبنون والمصارف من سحب واٌراع وصرف وفتح الحسابات 

وغلمها بشرط ان  ذلن باسم الشركه وله منفردا  كافه التصرفات تاخاصهه برهن الشركهه وحك التولٌع علً عمود كفاله الغٌر وحك 

والرهن من البنون  وشركات التاجٌر التموٌلً  الخاصه ببٌع العمارات من اراضً فضاء ومبنٌه ومنموالت االلتراض واالستدانهه 

 0227برلم       22102127موجودات  واالت وسٌارات الشركه وكافه التصرفاتوكذلن ، تارٌخ : 

مرور والتولٌع على كافة الخطابات  مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التعامل مع ال -  157

وكافة اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل 

م المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باس

 0227برلم       22102127الشركة وضمن ، تارٌخ : 

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات   -  151

اخٌص وحك التمثٌل وكافة اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التر

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ر والتولٌع على كافة الخطابات  مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع المرو -  150

وكافة اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل 

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127لشركة وضمن ، تارٌخ : ا

مصطفً احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات   -  162

ٌص وحك التمثٌل وكافة اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخ

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127الشركة وضمن ، تارٌخ : 

لتولٌع على كافة الخطابات  وكافة خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور وا -  161

اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل 

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127ة وضمن ، تارٌخ : الشرك

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات  وكافة  -  162

التمثٌل  اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ع على كافة الخطابات  وكافة خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور والتولٌ -  163

اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل 

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127ن ، تارٌخ : الشركة وضم



 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

خالد احمد عبد المنعم عبد الموي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات  وكافة  -  164

مثٌل اوراق المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك الت

المضائى وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم 

 0227برلم       22102127الشركة وضمن ، تارٌخ : 

افة الخطابات  وكافة اوراق دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعامل مع المرور والتولٌع على ك -  165

المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل المضائى 

وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم الشركة 

 0227برلم       22102127ٌخ : وضمن ، تار

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات  وكافة اوراق  -  166

ئى المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل المضا

وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم الشركة 

 0227برلم       22102127وضمن ، تارٌخ : 

بات  وكافة اوراق دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطا -  167

المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل المضائى 

وكذلن التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم الشركة 

 0227برلم       22102127وضمن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمنعم عبدالموي دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل مع المرور والتولٌع على كافة الخطابات  وكافة اوراق  -  161

المرور واعتماد الخطابات  وكافة االوراق من ادارات المرور المختصة واستخراج واستالم التراخٌص وحك التمثٌل المضائى 

التولٌع على الشٌكات وكافة الصالحٌات والسلطات الالزمة  لتحمٌك  اغراض الشركة  على ان ٌكون ذلن باسم الشركة  وكذلن

 0227برلم       22102127وضمن ، تارٌخ : 

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  160

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  172

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  171

 20327م   برل    22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  172

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  173

 20327  برلم     22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  174

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  175

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  176

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  177

 20327برلم       22102127



 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

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  171

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  170

 20327برلم       22102127

ماهر كمال ذكى عبدالمسٌح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شركٌٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  112

 20327برلم       22102127

مد كمال حسٌن ابو رٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / ولٌد اح -  111

مصطفى دمحم سلٌم والسٌد / عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اما الشرٌن المتضامن السٌد / احمد كمال حسٌن ابو 

الشرٌكٌن السٌد / ولٌد مصطفى دمحم سلٌم والسٌد / عمرو احمد على محمودولهم فى ذلن كافه رٌه له حك التولٌع مجتمعا فمط مع احد 

السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتولٌع مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات 

 32671برلم       22102120والشركات واالفراد والبنون فى جمٌع المعامالت البنكٌة ، تارٌخ : 

ولٌد مصطفى دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /  -  112

ولٌد مصطفى دمحم سلٌم والسٌد / عمرو احمد على محمود ) مجتمعٌن او منفردٌن ( اما الشرٌن المتضامن السٌد / احمد كمال حسٌن 

رٌه له حك التولٌع مجتمعا فمط مع احد الشرٌكٌن السٌد / ولٌد مصطفى دمحم سلٌم والسٌد / عمرو احمد على محمودولهم فى ذلن ابو 

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة وٌشمل حك االدارة والتولٌع مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات 

 32671برلم       22102120جمٌع المعامالت البنكٌة ، تارٌخ :  والشركات واالفراد والبنون فى

احمد كمال حسٌن ابو رٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  من سحب واٌداع وبٌع ورهن االصول الثابتة كما لهم الحك فى  -  113

 32671برلم       22102120تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

د مصطفى دمحم سلٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  من سحب واٌداع وبٌع ورهن االصول الثابتة كما لهم الحك ولٌ -  114

 32671برلم       22102120فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21454برلم       22102124د دمحم عبداللطٌف وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : خال -  1

 21454برلم       22102124خالد دمحم عبداللطٌف وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 26601برلم       22102125كة تضامن ، تارٌخ : شركة حسام احمد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  3

 21226برلم       22102125حجازى سٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 32671برلم       22102127ولٌد مصطفى دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 22423برلم       22102127ً سعدان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : رضا حلم -  6

 22423برلم       22102127رضا حلمً سعدان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 21356برلم       22102121تضامن ، تارٌخ : آل شحاته لالستٌراد والتجارة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  1

 4042برلم       22102121شركة عٌاد لالستٌراد والتجاره  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  0



 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

ورثة المرحوم عاشور عبد الحمٌد احمد ) هانً عاشور وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  12

 26222برلم       22102121ارٌخ : ت

برلم       22102121هانً عاشور عبد الحمٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

26222 

اشركة السوٌدى لالضاءة والكابالت احمد عماد السوٌدى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  12

 31222برلم       22102121: تارٌخ 

 27321برلم       22102125سٌد نادي سٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 27321برلم       22102125سٌد نادي سٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 14745برلم       22102126بالل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 14745برلم       22102126بالل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

برلم       22102127تضامن ، تارٌخ : دمحم عبدالمنعم عبدالموي وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  17

0227 

برلم       22102127احمد عبد المنعم عبد الموي وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

0227 

   برلم    22102127دمحم عبدالمنعم عبدالموي وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  10

0227 

برلم       22102127احمد عبد المنعم عبد الموي وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

0227 

 20327برلم       22102127ماهر كمال ذكى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 20327برلم       22102127تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : رامزعادل جرجس وشركاه  شركة  -  22

برلم       22102127رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

20327 

 20327برلم       22102127ماهر كمال ذكى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 20327برلم       22102127رامزعادل جرجس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

برلم       22102127رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

20327 

 20327برلم       22102127ركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ماهر كمال ذكى وش -  27

 20327برلم       22102127رامزعادل جرجس وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

برلم       22102127رٌخ : رامز عادل جرجس ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تا -  20

20327 

 20327برلم       22102127ماهر كمال ذكى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  32

 20327برلم       22102127رامزعادل جرجس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31



 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

برلم       22102127س ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : رامز عادل جرج -  32

20327 

 27534برلم       22102121تامر احمد وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 32671برلم       22102120، تارٌخ : ولٌد مصطفى دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  -  34

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25712برلم       22102121، تارٌخ :  1704  2224-7-10رٌمون مٌالد فلسطٌن ابسخرون  سارى حتى  -  1

 21273برلم       22102121، تارٌخ :  1717  2224-5-21رانٌا كمال حنا  ساترى حتى  -  2

 22557برلم       22102124، تارٌخ :  1122محسن لطب  سٌد احمد     -  3

 22557برلم       22102124، تارٌخ :  1121محسن لطب  سٌد احمد     -  4

 22557برلم       22102124، تارٌخ :  1122  2223-7-1محسن لطب  سٌد احمد  سارى حتى  -  5

برلم       22102126، تارٌخ :  1116    1007لسنة 1الهندسٌه للصناعه التعدٌنٌه )ونٌس تادرس روفائٌل / طبما لمانون  -  6

21737 

برلم       22102126، تارٌخ :  1117    1007لسنة 1/ طبما لمانون الهندسٌه للصناعه التعدٌنٌه )ونٌس تادرس روفائٌل  -  7
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