
 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

 أغسطس شهر العبور جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     
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 . نوع الشركة 

 المانوني الكيان  .     
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 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ليود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن صيانه  26522برلم  25125122، ليد فى  55555.555مجدى بكرى عبد المادر شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 زينه مول S2و  12و  05و  62اجهزه كهربائيه ، بجهة : محل 

عن بيع منظفات  26552برلم  25125151، ليد فى  25555.555حسن بدر دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 محل -ش السالم من ش المركز االجتماعى  2وتوريدات بالجمله ، بجهة : 

عن توريدات  26521برلم  25125154، ليد فى  15555.555سيد حسنى دسولى طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش فريد االطرش ع النخل الشرليه 3عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  26561برلم  25125112، ليد فى  25555.555خالد السيد دمحم عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 التجمع االول 1مستثمرين جنوبيه عائلى  162ر عما 2عامه وتوريدات عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : شمه دور 

عن خدمات  26511برلم  25125151، ليد فى  25555.555دمحم بشار نورى عجلونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 خدمات التجمع الخامس 2مول دانا  550كمبيوتر وبيع وصيانه دون االنترنت ، بجهة : محل 

عن رحالت ونمل  26522برلم  25125155، ليد فى  25555.555فرد ، رأس ماله ،   طه حسين خليفه صالح  ، تاجر -  6

 ش دمحم اسماعيل من ش طلمبات الخزان م الصفا 1وشحن بضائع ، بجهة : 

عن تصدير ،  26516برلم  25125126، ليد فى  25555.555سها احمد عبد الهادى غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

  شمس مدينه االملبجهة : ش عبد هللا

عن مماوالت عموميه ،  26155برلم  25125122، ليد فى  55555.555عمر دمحم زكى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش احمد عبد هللا من ش التوحيد المرج الجديده شمه 0بجهة : 

عن تجاره وتوزيع  26545برلم  25125156ى ، ليد ف 5555.555دمحم سيد عبد المعطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 1شمه  1مدخل  1بلون  kمستحضرات التجميل ، بجهة : مساكن النيل 

عن سوبر ماركت ، بجهة  0022برلم  25125125، ليد فى  15555.555يسرا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الولالدور االرضى الحى ا 51عماره  0: العبور محل رلم 

عن سوبر ماركت ، بجهة  0022برلم  25125125، ليد فى  15555.555يسرا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 0022وليد برلم  2556/6/5ونوع التجاره مركز كمبيوتر وتاريخ االفتتاح  3أ محل  35عماره  33: م العبور الحى الثانى محليه 

 العبور

عن توريد  26565برلم  25125112، ليد فى  25555.555 عبد اللطي،  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كريم دسولى دمحم -  12

 ش ابراهيم العسكرى من كمال حجاب حديمه بدر شمه بالدور الحادى عشر 12عماله داخليه ، بجهة : عمار رلم 

عن  26515برلم  25125126، ليد فى  5555.555مؤسسه سالمه سليم للمماوالت العموميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مماوالت عموميه ، بجهة : ش حسن من ترعه عنانى

عن ورشه تطريز  26524برلم  25125121، ليد فى  55555.555محمود احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش الشيخ عيد من ش المدس ع النخل الغربيه 1مفروشات ، بجهة : 

عن  26566برلم  25125112، ليد فى  35555.555عبد المجيد صديك عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماهر -  15

 ش دمحم ابراهيم من ش رمضان االسيوطى المهاجرين 1مطعم فول وفالفل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  26566برلم  25125112، ليد فى  35555.555ماهر عبد المجيد صديك عبد المجيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

مطعم فول وفالفل ، بجهة : المنيا مغاغه طنبدى ملن / عبد المجيد صديك عبد المجيد ونوع التجاره مخبز بلدى نص، الى وتاريخ 

 مغاغه 15125وليد برلم  2515/2/14االفتتاح المحل 

عن بيع  26560برلم  25125112، ليد فى  5555.555اشر، ابو ضي، السيد لبيصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 البنفسج خدمات التجمع االول 13حدايد وبويات ، بجهة : محل بالدور االول علوى مول 

عن توريدات  26562برلم  25125125، ليد فى  15555.555ايمن بشرى سامى جبرائيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش البترول 15عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بالى  26502برلم  25125125، ليد فى  15555.555عوض دمحم عوض السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

، بجهة :  2512لسنه  4153صادر  2512لسنه  04استيشن فيما عدا النت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه رلم 

 م الشروق 155مول الجوهرى اسكان الشباب  50محل 

عن تسويك  26551برلم  25125150، ليد فى  15555.555ابراهيم عفيفى ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

صادر  2512لسنه  02عمارى فيما عدا اصدار الصح، والمجالت واالنترنت بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه 

 الحى الثالث المجاوره االولى مدخل أ الدور االرضى 2محل  20، بجهة : بدر عماره  2512لسنه  4521

عن  26505برلم  25125125، ليد فى  115555.555جمال عبد العزيز عبد الرحمن يحي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 11تغير زيوت سيارات ، بجهة : المحموديه المديمه بلون 

عن  26525برلم  25125121، ليد فى  55555.555رأس ماله ،  امجد عبد المحسن محمود البحيرى  ، تاجر فرد ،  -  22

 مستثمرين جنوبيه التجمع الخامس 6بى لطاع االندلس  0مماوالت وديكور ، بجهة : 

عن توريدات  26516برلم  25125151، ليد فى  25555.555شيرين عامر سيد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش الصفا 1تمسيم عمر بن الخطاب سابما  451حدود المصرح به ، بجهة : لطعه  ومستلزمات اجهزه كمبيوتر فى

عن تخليص  26504برلم  25125122، ليد فى  15555.555كيرلس ثابت لريشى عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش الشيخ عبيد عين شمس 3ش  1جمركى وشحن بضائع ، بجهة : 

عن تصميم وتنفيذ  26521برلم  25125121، ليد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،   احمد خيرى دمحم على  ، تاجر -  25

 بالدور الثانى المنطمه االولى الحى الثالث التجمع الخامس 3شمه  35االعمال الهندسية والمماوالت ، بجهة : عمار رلم 

عن استثمار  26513برلم  25125151د فى ، لي 15555.555حسام سمير السيد احمد حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 1255اطلس  2مدخل  5بلون رلم  3عمارى ، بجهة : محل رلم 

عن توريدات عموميه فى  26555برلم  25125150، ليد فى  555555.555دمحم دمحم سيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ولش اللواء كمال حجاب الدور اال 35حدود المصرح به ، بجهة : 

عن خدمات الطباعه  26502برلم  25125122، ليد فى  25555.555رامى وجيه عازر حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

، بجهة : ش مصطفى الشري،  2512لسنه  4112صادر  2512لسنه  25بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 من ترعه التوفيميه ع النخل

عن توريد وتوزيع  26541برلم  25125150، ليد فى  55555.555سيد اسماعيل سيد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 1555االستانلس والتوريدات العموميه دون الكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد مواد الدعايه واالعالن ، بجهة : مساكن اسكندريه 

 النهضه 5شمه  1م  11بلون 

عن مطعم ،  26512برلم  25125126، ليد فى  15555.555دمحم طلعت حسن الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 سوق الحى الثانى بجوار بنن االسكان والتعمير 34بجهة : محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  26513برلم  25125126، ليد فى  55555.555منار منصور ابراهيم عبد اللطي،  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 1شمه  422تصدير محاصيل زراعيه وادوات زراعيه وكل مايتعلك بالمحاصيل والزرعه واالسمده بجميع انواعها ، بجهة : عماره 

 م مدينه الشروق 155الدور الثالث فوق االرضى اسكان 

عن صيانه  26565 برلم 25125111، ليد فى  15555.555دمحم عبد العاطى مدبولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش النزهه من ش الخمسين الدور االول 14شبكات المحمول والمماوالت العامه ، بجهة : 

عن مغسله مالبس  26536برلم  25125156، ليد فى  5555.555عماد شعبان خيرى سليم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لخامسش زيزينيا التجمع ا 14دراى كلين ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن استثمار  26515برلم  25125151، ليد فى  25555.555سامى لالستثمار العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 الحى االول المجاورة االولى 10ب شمه  35عمارى ، بجهة : بدر عماره 

عن توريدات  26533برلم  25125156، ليد فى  55555.555المغربى للتوريدات العموميه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش صابر السبان من عبد هللا رفاعى 4عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بيع  26542برلم  25125156، ليد فى  5555.555دمحم عبد العظيم عبد الصبور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 المجمع السكنى ريتاج سيتى التجمع الخامس 1ارى رلم ب المول التج 2وشراء عمارات ، بجهة : مكتب ادارى رلم 

عن تجاره  26561برلم  25125111، ليد فى  2555.555عالء الدين حسن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 2شمه  1م  11احذيه ، بجهة : م السالم مساكن المحموديه ب 

عن مكتب رحالت ،  26525برلم  25125120، ليد فى  5555.555له ،  احمد دمحم مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  31

 ش احمد ابراهيم من ش عمارة االسيوطى 13بجهة : 

عن مكتب توريدات  26525برلم  25125154، ليد فى  55555.555عالء دمحم لاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الزكاه ش حسين الحلوانى مؤسسه 6مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن توريدات  26522برلم  25125154، ليد فى  5555.555محمود الحسينى محمود عو،  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 م الشروق 155اسكان شباب  422عامه فى حدود المصرح به ، بجهة : عماره 

عن تجاره  26562برلم  25125111، ليد فى  5555.555يسره سمير سعودى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 النهضه 3شمه  4م  14بلون  1515الخرده والمخلفات الصلبه ، بجهة : العبد 

عن كوفى  26530برلم  25125156، ليد فى  5555.555باسم فوزى عبد اللطي، الصافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ينيا التجمع الخامسالدور االرضى المول التجارى زيز 2شوب ، بجهة : محل بالعمار 

عن خدمات نمل  26532برلم  25125156، ليد فى  5555.555محمود سيد عبد الحميد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 11شمه 1م  15ب  1355، بجهة : مساكن النهضه اسبيكو 

عن  26515برلم  25125125ى ، ليد ف 155555.555يحى يونس عواد دسولى الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 3الدور االول شمه رلم  2ش االيمان من ش الشركات جمال عبد الناصر النزهه  6تعبئه وتغلي، مواد غذائيه ، بجهة : 

عن  26515برلم  25125125، ليد فى  155555.555يحى يونس عواد دسولى الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ش دمحم دمحم عبده بملن امين يونس عواد العريش مكتب استيراد وتصدير وتاريخ االفتتاح  14ئيه ، بجهة : تعبئه وتغلي، مواد غذا

 1500وليد برلم  2515/3/10

عن  26515برلم  25125125، ليد فى  155555.555يحى يونس عواد دسولى الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

: المساعيد حى الدهيشه بجوار المنطمه الصناعيه بملن حامد محمود مطر العريش ثالث العريش  تعبئه وتغلي، مواد غذائيه ، بجهة

 1500وليد برلم  1222/6/25وتاريخ االفتتاح 

عن بيع  26523برلم  25125121، ليد فى  15555.555عزه عبد الرحمن زكى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 ابو المال من ترعه الطواله عزبه النخل عبايات حريمى ، بجهة : ش جمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن توريدات  26534برلم  25125156، ليد فى  65555.555ممدوح عبد الحميد فهيم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 التجمع االول النخيل 15عمومية وتصميمات هندسيه معماريه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن  26521برلم  25125120، ليد فى  15555.555احمد الملمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد العزيز احمد عثمان  -  42

توزيع االدويه البيطريه والمبيدات الحشريه ومواد التنظي، والمستلزمات الطبيه والتوريدات العموميه والتصدير فى حدود المصرح 

 التجمع الخامس المستثمرين الجنوبىزهراء المدائن  41كمبوند  26به ، بجهة : التجمع الخامس فيال 

عن دعايه واعالن  26535برلم  25125156، ليد فى  15555.555محمود حسن على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ش السيد احمد على  16، بجهة :  4111صادر  2512لسنه  20فى ماعدا اصدار الصح، والمجالت واالنترنت موافمه امنيه رلم 

 جديدهالمرج ال

عن تصنيع  10216برلم  25125120، ليد فى  155555.555جمال عازر اسحك مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

ش  11حمائب ظهر مدرسيه من مواد نسيجيه وشنط هاندباج من مواد نسيجيه وحوافظ مستندات وشنط وزمزميه ومملمة ، بجهة : 

 10216وليد برلم  2510/3/2نوع التجاره صناعه الغزل والنسيج وتاريخ االفتتاح و 4الخمسين المعهد االزهرى شمه بالدور ال 

 العبور

عن تصنيع  10216برلم  25125120، ليد فى  155555.555جمال عازر اسحك مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

وشنط وزمزميه ومملمة ، بجهة : بدر لطعه حمائب ظهر مدرسيه من مواد نسيجيه وشنط هاندباج من مواد نسيجيه وحوافظ مستندات 

 فدان 155المنطمه الصناعيه  255

عن بيع  26524برلم  25125154، ليد فى  55555.555وليد حسن عبد الوهاب احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 تمسيم عمر بن الخطاب 366اكسسوار المالبس ، بجهة : 

عن ورشه  26511برلم  25125154، ليد فى  35555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مينا صالح عبد الملن جميان  -  54

 ش الطريك الدائرى كوبرى سماحه مؤسسه الزكاه 26خراطه وتفريز وتشكيل معادن ، بجهة : 

عن  26563برلم  25125111، ليد فى  65555.555كرم عبد الرؤ، اسماعيل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 النهضه 2شمه  1م  6بلون  145ب خدمات نمل ، بجهة : مساكن الصعيد مكت

عن توريد لطع  26525برلم  25125155، ليد فى  55555.555هانى رمسيس ندها عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش الجامع من دمحم نجيب 6غيار سيارات ، بجهة : 

عن ورشه  26532برلم  25125156، ليد فى  15555.555بيتر عطيه ابراهيم غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ش المسجد االلصى من ش جمال عبد الناصر 6مالبس جاهزه فيما عدا المالبس العسكريه ، بجهة : 

عن بيع  26550برلم  25125151، ليد فى  25555.555كيرلس عبد المالن جرجس لوندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش بورسعيد من ش التروللى 10اجهزه الب توب وكمبيوتر ولطع غيار ، بجهة : شمه باالرضى عمار رلم 

عن بالى استيشن فيما  26521برلم  25125155، ليد فى  15555.555سعيد دمحم دهب خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ش بنن االسكان والتعمير مساكن النيل  45عماره  5د الحصول على التارخيص الالزمه ، بجهة : محل رلم عدا االنترنت وبع

 التجمع الثالث

عن مكتبه ، بجهة  26545برلم  25125156، ليد فى  5555.555نسيم سمير فرج هللا سعيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 : ش عبد صالح من ش يوس، رمضان

عن تجارة  26555برلم  25125151، ليد فى  15555.555حامد الصاوى سليمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عصام -  61

 ليراط 6خضار حصه  1عنبر  220خضار بالعمولة ، بجهة : العبور سوق العبور محل 

عن تجاره  26510رلم ب 25125126، ليد فى  555555.555ابراهيم حلمى احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 الحى الثانى 33محليه  31لطع غيار السيارات ، بجهة : ق 



 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 تجاره وتوريد جميع  26535برلم  25125155، ليد فى  15555.555دمحم سيد سليم فولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مول باردايس الشروق 12انواع المنظفات وادوات النظافه ، بجهة : محل 

عن توريدات  26546برلم  25125156، ليد فى  55555.555لح دمحم احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صا -  64

 التجمع االول 4مجاوره  34مدخل ب عماره  1عموميه فى حدود المصرح به ، بجهة : شمه 

عن ورشه توريد  26553رلم ب 25125151، ليد فى  25555.555سهير دمحم محمود معالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 التجمع االول 4مج  40عماره  6وتركيب زجاج الوميتال ، بجهة : 

عن تسويك  26514برلم  25125151، ليد فى  15555.555دمحم عبد الراضى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

صادر  2512لسنه  65موافمه رلم  -لالزمه عمارى فيما عدا اصدار الصح، والمجالت والنت وبعد الحصول على التراخيص ا

 ش عزبه كمال رمزى 5، بجهة :  2512لسنه  3425

عن تجارة  26501برلم  25125121، ليد فى  55555.555زينب عادل دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 4الشارع الجديد محل  1ش تمسيم مكه من  4وتوريدات ادوات صحيه ، بجهة : 

عن كافيتريا  26511برلم  25125126، ليد فى  15555.555ياسر ابو الوفا سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 سوق الحى الثانى بجوار مصر االسكان والتعمير مدينه الشروق 35ومشروبات سريعه فيما عدا الحكوليات ، بجهة : محل 

عن مطعم  26514برلم  25125126، ليد فى  15555.555رأس ماله ،   دمحم جمال احمد عبد المعطى  ، تاجر فرد ، -  62

 0طريك السويس مدينتى محل  33بيتزا ، بجهة : نادى مدينتى ن 

عن بيع  26552برلم  25125151، ليد فى  15555.555رمسيس سمير حبيب جريس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 مفروشات ، بجهة : ش منشيه النور الدمحمى

عن ورشه تطريز  26506برلم  25125125، ليد فى  5555.555بالل عبد العظيم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ش عباس العماد من ش جمال عبد الناصر 16، بجهة : 

ره عن تجا 26501برلم  25125125، ليد فى  35555.555خالد يوس، عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 ش مصطفى مراد المرج الجديده 11االخشاب ، بجهة : 

عن مكتب توريد  26505برلم  25125121، ليد فى  5555.555ياسر فاروق فهيم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ش عيادتمسيم االحالم 13مستلزمات طبيه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ليود شركات    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

ايناس فاروق رشاد على وشريكها   شركة  ،  توريد وتوزيع وتعبئه والتصنيع لدى الغير كل من المستحضرات البيطريه  -  1

واالعال، واضافات االعال، بكافه انواعها بكل من الحيوانات والطيور والمطط والكالب ورمل المطط ومضادات الحشرات 

ومايلحك بذلن من مستلزمات تربيه الحيوانات والطيور ومعدات المزارع والتصدير والتوكيالت  ومستحضرات العنايه بالحيوان

، عن توريد وتوزيع وتعبئه والتصنيع لدى الغير  26500برلم  25125125،ليدت فى  155555.555التجاريه   ،رأس مالها   

ا بكل من الحيوانات والطيور والمطط والكالب ورمل كل من المستحضرات البيطريه واالعال، واضافات االعال، بكافه انواعه

المطط ومضادات الحشرات ومستحضرات العنايه بالحيوان ومايلحك بذلن من مستلزمات تربيه الحيوانات والطيور ومعدات المزارع 

 التجمع االول 2الياسمين  225والتصدير والتوكيالت التجاريه ، بجهة : 

ركة  ،  المماوالت العامه والمماوالت المتخصصه والديكورات واالستثمار العمارى والتوريدات خالد دمحم امين وشريكه   ش -  2

برلم  25125122،ليدت فى  555555.555العموميه فى حدود المصرح به وتمسيم وبيع واستصالح االراضى   ،رأس مالها   



 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

ثمار العمارى والتوريدات العموميه فى حدود المصرح ، عن المماوالت العامه والمماوالت المتخصصه والديكورات واالست 26151

 تمسيم التجارين 30به وتمسيم وبيع واستصالح االراضى ، بجهة : شمه بالدور االرضى عمار رلم 

سعيد عبد الرحمن وشريكه   شركة  ،  التدريب على بعض االلعاب الرياضيه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على  -  3

، عن  26512برلم  25125151،ليدت فى  55555.555،رأس مالها     2512لسنه  26موافمه رلم  التراخيص الالزمه

،  2512لسنه  26التدريب على بعض االلعاب الرياضيه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه رلم 

 ش ابراهيم مختار ش الجامع 3بجهة : 

 25125155،ليدت فى  16555.555طفى   شركة  ،  بيع ماكوالت شهبيه   ،رأس مالها   شركة رجب وشعبان احمد ومص -  4

 ش ابراهيم الخليل لباء 152، عن بيع ماكوالت شهبيه ، بجهة :  26531برلم 

 شري، فاروق ابراهيم الشيخ وشريكه   شركة  ،  التسويك العمارى فيما عدا اصدار الصح، والمجالت والنت وبعد الحصول -  5

، عن  26520برلم  25125155،ليدت فى  155555.555،رأس مالها     2512لسنه  21على التراخيص الالزمه موافمه رلم 

،  2512لسنه  21التسويك العمارى فيما عدا اصدار الصح، والمجالت والنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه رلم 

 2الدور االرضى شمه رلم  152ال في 32بجهة : التجمع الخامس الحى الثالث ش 

 55555.555احمد المتولى احمد دمحم البسيونى وشريكه   شركة  ،  مكتب لتاجير السيارات عدا الليموزين   ،رأس مالها    -  6

ه الحى االول المنطمه السابع 51، عن مكتب لتاجير السيارات عدا الليموزين ، بجهة : فيال  26526برلم  25125121،ليدت فى 

 الدور االول 2التجمع الخامس شمه 

 155555.555وسام وشريكه   شركة  ،   توريد وتركيب زجاج خام وسيكوريت ومشتمالته ومماوالت عامه  ،رأس مالها    -  0

، عن توريد وتركيب زجاج خام وسيكوريت ومشتمالته ومماوالت عامه ، بجهة : شمه  26531برلم  25125156،ليدت فى 

 المطاميه التجمع الثالث 3محليه  4منطمه  46بالعمار 

، عن  26523برلم  25125154،ليدت فى  35555.555احمد دمحم دمحم محمود وشركاه   شركة  ،  مكتبه   ،رأس مالها    -  1

 ش ابراهيم الخليل لباء 6مكتبه ، بجهة : 

مجد الدين وشركاه   شركة  ،  تمديم الخدمات فى مجال الخدمات الهندسيه ووضع كافه التصميمات الهندسيه وكافه الخدمات  -  2

المطلوبه فى المطاع الهندسى والتوريدات العموميه والتوكيالت التجاريه والتجارة فى المستلزمات واالدوات الهندسيه داخل وخارج 

، عن تمديم الخدمات فى مجال  26515برلم  25125151،ليدت فى  155555.555،رأس مالها   جمهوريه مصر العربيه   

الخدمات الهندسيه ووضع كافه التصميمات الهندسيه وكافه الخدمات المطلوبه فى المطاع الهندسى والتوريدات العموميه والتوكيالت 

منطمه  442عماره  4رج جمهوريه مصر العربيه ، بجهة : الوحده التجاريه والتجارة فى المستلزمات واالدوات الهندسيه داخل وخا

 االسكان العائلى

برلم  25125154،ليدت فى  55555.555مينا براندى لويس وشريكته   شركة  ،  االستثمار العمارى   ،رأس مالها    -  15

 جمع الخامسجنوب االكاديميه ش جعفر الصادق الت 213، عن االستثمار العمارى ، بجهة :  26510

حسام الدين سيد عبد الفتاح وشريكه   شركة  ،  المماوالت وجميع االعمال الهندسيه والتوريدات الكهربائيه وجميع خامات  -  11

، عن المماوالت وجميع االعمال الهندسيه  26543برلم  25125156،ليدت فى  255555.555االنشاء المختلفه   ،رأس مالها   

 التجمع االول 12بنفسح  150ئيه وجميع خامات االنشاء المختلفه ، بجهة : ق والتوريدات الكهربا

،ليدت فى  55555.555احمد شيرين دمحم عبد الحميد وشريكه   شركة  ،  تجاره وتوزيع االسمنت ومنتجاته   ،رأس مالها    -  12

المنطمه الخامسه الحى  52دهب مبنى مول  45، عن تجاره وتوزيع االسمنت ومنتجاته ، بجهة :  26541برلم  25125156

 الثالث

احمد نفادى دمحم محمود وشريكه   شركة  ،  تجارة وتوريدات مستلزمات االسم، والديكور والمماوالت   ،رأس مالها    -  13

 ، عن تجارة وتوريدات مستلزمات االسم، والديكور والمماوالت ، بجهة : 26542برلم  25125150،ليدت فى  255555.555

 حوض الفرماوى بجوار شركه كوكاكوال ش مؤسسه الزكاه ابو صير

،  26556برلم  25125151،ليدت فى  25555.555عمر دمحم سعد وشريكه   شركة  ،  مماوالت عامه   ،رأس مالها    -  14

 5الدور  31شمه  3محليه  5عن مماوالت عامه ، بجهة : ع 



 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

يد خليل وشركاه (   شركة  ،  مدرسه للمراحل من الحضانه حتى الثانوى   ،رأس مناره حسن خليل االزهرى ) دمحم حسن س -  15

تماطع ش  1، عن مدرسه للمراحل من الحضانه حتى الثانوى ، بجهة :  26552برلم  25125151،ليدت فى  4555.555مالها   

 دمحم نجيب من ش عبد هللا رفاعى

 26511برلم  25125120،ليدت فى  155555.555،رأس مالها      محب رؤو، وشركاه   شركة  ،  مماوالت عموميه -  16

 عمارة المدينه مول الحمد الشروق 20الدور االول فوق االرضى عمار رلم  16، عن مماوالت عموميه ، بجهة : محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25125151، وفى تاريخ    1103مطيعه جابر احمد احمد ابو ريه  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 1

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    25125154، وفى تاريخ    14562رد  ،  سبك ليده برلم : نورهان صابر عبد العزيز السيد المنصورى  ،  تاجر ف   - 2

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125154، وفى تاريخ    14562نورهان صابر عبد العزيز السيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 3

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25125155، وفى تاريخ    15135لم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : ساميه متولى دمحم سا   - 4

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25125155، وفى تاريخ    11632خالد حسان على حسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 5

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25125156، وفى تاريخ    22102مد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : احمد سيد دمحم اح   - 6

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25125150، وفى تاريخ    14321ارميس ناير ارميس سمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 0

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25125150، وفى تاريخ    16215لاير مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم : باسم مسعد غب   - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125150، وفى تاريخ    24603رشا عبد السالم دمحم عبد الكريم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 2

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125151، وفى تاريخ    2230دمحم عبد الراضى خليل محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 السجل  امر محو للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25125111، وفى تاريخ    15516مراد ناجى جندى توفيلس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 رهامر محو لترن التجا

تم محو/شطب    25125111، وفى تاريخ    25366امل حسنى سليمان عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25125112، وفى تاريخ    22315مياده محمود دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 13

 حو لترن التجارهامر م

تم محو/شطب السجل     25125121، وفى تاريخ    22341جمال دمحم عبد الحميد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 14

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25125121، وفى تاريخ    0454يحيى توفيك رزق حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 15

 محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب    25125121، وفى تاريخ    12140مصطفى عبد الحميد على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 16

 لتجارهالسجل  امر محو لترن ا

تم محو/شطب السجل     25125121، وفى تاريخ    12112هشام شحاته احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 10

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125121، وفى تاريخ    4525مصطفى كمال حسن دمحم العسال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 11

 ر محو لترن التجارهالسجل  ام

تم محو/شطب    25125121، وفى تاريخ    4525مصطفى كمال حسن حسن العسال  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجاره

لسجل  امر تم محو/شطب ا   25125122، وفى تاريخ    11350عالء دمحم زكى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25125126، وفى تاريخ    1350محمود السيد السيد عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجاره

حو/شطب السجل  تم م   25125120، وفى تاريخ    11406منير ابراهيم فوزى فهيم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 22

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25125120، وفى تاريخ    0445هانى صدلى خليل جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 23

 امر محو لترن التجاره

محو/شطب السجل   تم   25125121، وفى تاريخ    12150هال صبحى مشر، سعيد  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 24

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125121، وفى تاريخ    21532سمير ونيس منمريوس ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125121خ ، وفى تاري   21411امانى ماهر كرومل ميخائيل  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 26

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25125122، وفى تاريخ    24552ايمن مصطفى حسين الطحان  ،  تاجر فرد  ،  سبك ليده برلم :    - 20

 السجل  امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وص،   25125151وفي تاريخ ،   11143سالم محمود دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   5555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

ال , وص، التأشير:   تم تعديل رأس الم  25125151وفي تاريخ ،   11143سالم محمود سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   5555.555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125154وفي تاريخ ،   12523محمود عادل دياب عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  3

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125154وفي تاريخ ،   11115السميع  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  طه عاشور بدوى عبد -  4

 جنيه   155555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125155وفي تاريخ ،   10216جمال عازر اسحك مسعد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  5

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125156وفي تاريخ ،   25621عمرو عبد المنعم محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  6

 جنيه   255555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125150وفي تاريخ ،   11124ملن  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم مينا مجدى سمعان  -  0

 جنيه   255555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125150وفي تاريخ ،   10112دمحم احمد حميدة سليمان  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  1

 جنيه   55555.555لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ا

تم تعديل رأس المال ,   25125150وفي تاريخ ،   10122عبد العظيم لطب صديك حسين  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  2

 جنيه   55555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125150وفي تاريخ ،   11314احمد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم دمحم عبد الحميد على  -  15

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125151وفي تاريخ ،   25262دمحم رضا سيد احمد برعى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص، التأشير:     25125151وفي تاريخ ،   15555احمد دمحم عياد دمحم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   255555.555تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125112وفي تاريخ ،   16131رمضان سعد عبد العليم صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  13

 جنيه   55555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125125وفي تاريخ ،   13165محمود دمحم عبد العزيز بكر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  14

 جنيه   155555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125125وفي تاريخ ،   22231دمحم السيد متولى السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  15

 نيه ج  55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125125وفي تاريخ ،   11042مؤمن اشر، فاروق احمد السيد  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  16

 جنيه   55555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،



 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 تعديل رأس المال , وص،   25125125وفي تاريخ ،   25225مصطفى حسين خل، عمر  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  10

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125121وفي تاريخ ،   25251مرلس صبرى حبيب عطيه  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  11

 ه جني  1555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125125وفي تاريخ ،   13514صابر حليم هابيل بسطروس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  12

 جنيه   2555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125125وفي تاريخ ،   13514صابر حليم هابيل بسطروس  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   2555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125125وفي تاريخ ،   24115سالمه سالم سليمان سالم  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  21

 جنيه   155555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125126وفي تاريخ ،   14525دمحم عبد المادر عطيه عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  22

 جنيه   55555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125126يخ ، وفي تار  11211دمحم فاروق السيد المرسى  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  23

 جنيه   65555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال ,   25125126وفي تاريخ ،   10221ابتسام ابو الفتوح حلمى عبد النور  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  24

 جنيه   55555.555ماله ، وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس

تم تعديل رأس المال , وص،   25125120وفي تاريخ ،   1052صيدليه د / احمد فاضل  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  25

 جنيه   3555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

تم تعديل رأس المال , وص،   25125121ي تاريخ ، وف  15111فراج مخلو، دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك ليده برلم  -  26

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعديل العنوان , وص، تم  25125151وفي تاريخ  26516شيرين عامر سيد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 ش الصفا  1تمسيم عمر بن الخطاب سابما  451الـتأشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125151وفي تاريخ  23041كريم دمحم صالح الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 حى البنفسج  10، تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح لطعه 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125151وفي تاريخ  26552حسن بدر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  3

 محل  -ش السالم من ش المركز االجتماعى  2، 

وص، تم تعديل العنوان ,  25125151وفي تاريخ  26513حسام سمير السيد احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  4

 1255اطلس  2مدخل  5بلون رلم  3الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125151وفي تاريخ  26515سامى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  5

 الحى االول المجاورة االولى  10ب شمه  35الـتأشير:   ، بدر عماره 



 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 تعديل العنوان , وص،  25125151وفي تاريخ  26511تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    دمحم بشار نورى عجلونى ،  -  6

 خدمات التجمع الخامس  2مول دانا  550الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وص،  25125151وفي تاريخ  26514دمحم عبد الراضى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  0

 ش عزبه كمال رمزى 5الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125154وفي تاريخ  26511مينا صالح عبد الملن جميان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  1

 ش الطريك الدائرى كوبرى سماحه مؤسسه الزكاه  26الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ،  25125154يخ وفي تار 26525عالء دمحم لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  2

 ش حسين الحلوانى مؤسسه الزكاه  6

تم تعديل العنوان , وص،  25125154وفي تاريخ  26512دمحم اسماعيل جاد دعبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 االول  ز المجاورة الثانيه التجمع 232أ بالدور المتكرر عماره  2الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125154وفي تاريخ  26521سيد حسنى دسولى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 ش فريد االطرش ع النخل الشرليه 3الـتأشير:   ، محل رلم 

تم تعديل العنوان ,  25125154وفي تاريخ  26524وليد حسن عبد الوهاب احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 تمسيم عمر بن الخطاب  366وص، الـتأشير:   ، 

, وص، تم تعديل العنوان  25125154وفي تاريخ  26522محمود الحسينى محمود عو، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

 م الشروق  155اسكان شباب  422الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وص،  25125155وفي تاريخ  26522طه حسين خليفه صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 ش دمحم اسماعيل من ش طلمبات الخزان م الصفا  1الـتأشير:   ،  

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125155وفي تاريخ  26521سبك ليده برلم      سعيد دمحم دهب خليل ، تاجر فرد ، -  15

 ش بنن االسكان والتعمير مساكن النيل التجمع الثالث  45عماره  5، محل رلم 

ـتأشير:   تم تعديل العنوان , وص، ال 25125155وفي تاريخ  26535دمحم سيد سليم فولى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 مول باردايس الشروق  12، محل 

تم تعديل العنوان ,  25125155وفي تاريخ  24224ايمان عبد الحميد مصطفى عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 ر حاليا ش ابو داود الظاهرى تماطع حسن المامون مدينه نص 65سابما  120وص، الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وص،  25125155وفي تاريخ  26526سامح سويحه بسطا سويحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 الـتأشير:   ، ش على عبد العال من مسجد بالل 

وص، تم تعديل العنوان ,  25125155وفي تاريخ  26525هانى رمسيس ندها عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 ش الجامع من دمحم نجيب  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  26530باسم فوزى عبد اللطي، الصافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 الدور االرضى المول التجارى زيزينيا التجمع الخامس  2وص، الـتأشير:   ، محل بالعمار 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26546الح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صالح دمحم احمد ص -  21

 التجمع االول  4مجاوره  34مدخل ب عماره  1الـتأشير:   ، شمه 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26534ممدوح عبد الحميد فهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 التجمع االول النخيل  15ـتأشير:   ، ال

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26532بيتر عطيه ابراهيم غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 ش المسجد االلصى من ش جمال عبد الناصر  6الـتأشير:   ، 



 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 تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26532رلم    محمود سيد عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده ب -  24

 11شمه 1م  15ب  1355الـتأشير:   ، مساكن النهضه اسبيكو 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26535محمود حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 ديده ش السيد احمد على المرج الج 16الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26545دمحم سيد عبد المعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 1شمه  1مدخل  1بلون  kالـتأشير:   ، مساكن النيل 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  26542دمحم عبد العظيم عبد الصبور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  20

 المجمع السكنى ريتاج سيتى التجمع الخامس  1ب المول التجارى رلم  2وص، الـتأشير:   ، مكتب ادارى رلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26536عماد شعبان خيرى سليم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 ش زيزينيا التجمع الخامس  14الـتأشير:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26533المغربى للتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 ش صابر السبان من عبد هللا رفاعى  4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156ي تاريخ وف 26545نسيم سمير فرج هللا سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

 الـتأشير:   ، ش عبد صالح من ش يوس، رمضان 

تم تعديل العنوان , وص،  25125156وفي تاريخ  26544دمحم محمود صالح الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  31

 ده مركز خدمات البنفسج التجمع االول الماهره الجدي 23الـتأشير:   ، لطعه 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ،  25125150وفي تاريخ  26555دمحم دمحم سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 ش اللواء كمال حجاب الدور االول  35

العنوان , وص، تم تعديل  25125150وفي تاريخ  26551ابراهيم عفيفى ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  33

 الحى الثالث المجاوره االولى مدخل أ الدور االرضى  2محل  20الـتأشير:   ، بدر عماره 

تم تعديل العنوان , وص،  25125150وفي تاريخ  26541سيد اسماعيل سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  34

 نهضه ال 5شمه  1م  11بلون  1555الـتأشير:   ، مساكن اسكندريه 

تم تعديل العنوان , وص،  25125150وفي تاريخ  26540حسن عبد الكريم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  35

  S6-13  - 15الـتأشير:   ، بالتنيوم مول محل رلم 

وان , وص، تم تعديل العن 25125151وفي تاريخ  26553سهير دمحم محمود معالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  36

 التجمع االول  4مج  40عماره  6الـتأشير:   ، 

تم تعديل  25125151وفي تاريخ  26551دمحم سمير صالح الحناوى ) الحناوى تكس ( ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  30

  3/  0العنوان , وص، الـتأشير:   ، مدينه بدر الحرفيه ج لطعه 

تم تعديل العنوان , وص،  25125151وفي تاريخ  26552ر فرد ،  سبك ليده برلم    رمسيس سمير حبيب جريس ، تاج -  31

 الـتأشير:   ، ش منشيه النور الدمحمى 

تم تعديل العنوان , وص،  25125151وفي تاريخ  26555عصام حامد الصاوى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  32

 ليراط  6خضار حصه  1عنبر  220الـتأشير:   ، العبور سوق العبور محل 

تم تعديل العنوان ,  25125151وفي تاريخ  26550كيرلس عبد المالن جرجس لوندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 ش بورسعيد من ش التروللى 10وص، الـتأشير:   ، شمه باالرضى عمار رلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  26562يسره سمير سعودى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 النهضه  3شمه  4م  14بلون  1515الـتأشير:   ، العبد 



 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

لعنوان , تم تعديل ا 25125111وفي تاريخ  26563كرم عبد الرؤ، اسماعيل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

 النهضه  2شمه  1م  6بلون  145وص، الـتأشير:   ، مساكن الصعيد 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  26561عالء الدين حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  43

 2شمه  1م  11الـتأشير:   ، م السالم مساكن المحموديه ب 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  1511ماجد متى خله ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    صيدليه الدكتور/  -  44

 ش دمحم عويضه تمسيم االحالم خل، مساكن العبد 00الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  26565دمحم عبد العاطى مدبولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  45

 ش النزهه من ش الخمسين الدور االول  14الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  14433مصطفى جوده سيد جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  46

 ش المسيرى الزيتون 21الـتأشير:   ، تعديل عنوان ليصبح 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  14433ده سيد جوده ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مصطفى جو -  40

  20جمعيه امنحتب التعاونيه بلون  1لطعه  3الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بعنوان برج لمار 

تم تعديل العنوان  25125111وفي تاريخ  1511صيدليه الدكتور / ماجد متى خله بطرس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  41

 ش دمحم عويضه تمسيم االحالم خل، مساكن العبد 00, وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعديل العنوان , وص،  25125111وفي تاريخ  15054هشام فتحى ربيع عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  42

جسر السويس بنشاط تصوير ونسخ كمبيوتر بااللوان  231عمار  1افه مركز رئيسى اخر بالعنوان عين شمس محل الـتأشير:   ، اض

 اودع برلم    بتاريخ

تم تعديل العنوان ,  25125112وفي تاريخ  26566ماهر عبد المجيد صديك عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

 ابراهيم من ش رمضان االسيوطى المهاجرين ش دمحم  1وص، الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25125112وفي تاريخ  26566ماهر عبد المجيد صديك عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

ريخ االفتتاح وص، الـتأشير:   ، المنيا مغاغه طنبدى ملن / عبد المجيد صديك عبد المجيد ونوع التجاره مخبز بلدى نص، الى وتا

 مغاغه 15125وليد برلم  2515/2/14المحل 

تم تعديل العنوان ,  25125112وفي تاريخ  26564دمحم عبد هللا عبد الرحمن عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

 م بدر  21وص، الـتأشير:   ، المنطمه الصناعيه الرابعه المطعه 

تم تعديل العنوان , وص،  25125112وفي تاريخ  26565لطي، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    كريم دسولى دمحم عبد ال -  53

 ش ابراهيم العسكرى من كمال حجاب حديمه بدر شمه بالدور الحادى عشر  12الـتأشير:   ، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  25125112وفي تاريخ  26560اشر، ابو ضي، السيد لبيصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  54

 البنفسج خدمات التجمع االول  13وص، الـتأشير:   ، محل بالدور االول علوى مول 

تم تعديل العنوان , وص،  25125112وفي تاريخ  15225حسين دمحم مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  55

وليد  2512/1/12فى  3561ل بجوار نفك هيكل الدائرى المرج اودع برلم الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان عزبه زينب الوكي

 تابع العبور 15225برلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125112وفي تاريخ  26561خالد السيد دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  56

 التجمع االول  1مستثمرين جنوبيه عائلى  162عمار  2الـتأشير:   ، شمه دور 

تم تعديل العنوان , وص،  25125112وفي تاريخ  15225حسين دمحم مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  50

 الـتأشير:   ، عزبه زينب الوكيل بجوار نفك هيكل الدائرى 

تم تعديل العنوان , وص،  25125125وفي تاريخ  26562ايمن بشرى سامى جبرائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  51

 ش البترول  15الـتأشير:   ، 



 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 تعديل العنوان , وص،  25125121وفي تاريخ  26501زينب عادل دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  52

  4الشارع الجديد محل  1ش تمسيم مكه من  4الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125121وفي تاريخ  26505سبك ليده برلم      ياسر فاروق فهيم حنا ، تاجر فرد ، -  65

 ش عيادتمسيم االحالم 13الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  12604ابراهيم توفيك لطفى ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 ش التسعين التجمع الخامس  314الدور الثانى المركز التجارى لطعه  212م الـتأشير:   ، تعديل العنوان ليصبح محل رل

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  26504كيرلس ثابت لريشى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

 ش الشيخ عبيد عين شمس  3ش  1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  26502بك ليده برلم    رامى وجيه عازر حنا ، تاجر فرد ،  س -  63

 الـتأشير:   ، ش مصطفى الشري، من ترعه التوفيميه ع النخل 

تم تعديل العنوان ,  25125122وفي تاريخ  25211مصطفى صالح عبد الفضيل عفيفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  64

فدان ليصبح مصنع طوب  155المنطمه الصناعيه  151ط الرئيسى االخر بالعنوان بدر المطعه وص، الـتأشير:   ، تعديل نشا

 اسمنتى مصمت بمختل، المماسات

تم تعديل العنوان ,  25125122وفي تاريخ  26503عبد المادر دمحم عبد المادر ابو البلط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  65

 الخطاب جسر السويس الدور الخامس  ش عمر بن 26وص، الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125125وفي تاريخ  26502عوض دمحم عوض السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  66

 م الشروق  155مول الجوهرى اسكان الشباب  50الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ،  25125125وفي تاريخ  0022يسرا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  60

 الدور االرضى الحى االول  51عماره  0العبور محل رلم 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ،  25125125وفي تاريخ  0022يسرا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  61

 0022وليد برلم  2556/6/5ونوع التجاره مركز كمبيوتر وتاريخ االفتتاح  3أ محل  35عماره  33 م العبور الحى الثانى محليه

 العبور 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ، تم  25125125وفي تاريخ  0022يسرا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  62

الدور االرضى الحى االول بنشاط سوبر ماركت براس مال  51عماره  0اضافه محل رئيسى اخر بالعنوان العبور محل رلم 

 العبور  0022وليد برلم دائم تابع  2512/1/25 عشره اال، جنيه اودع برلم   فى 15555

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  26515يحى يونس عواد دسولى الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  05

  3الدور االول شمه رلم  2ش االيمان من ش الشركات جمال عبد الناصر النزهه  6وص، الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  26515ونس عواد دسولى الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يحى ي -  01

وليد  2515/3/10ش دمحم دمحم عبده بملن امين يونس عواد العريش مكتب استيراد وتصدير وتاريخ االفتتاح  14وص، الـتأشير:   ، 

  1500برلم 

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  26515ربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    يحى يونس عواد دسولى الشو -  02

وص، الـتأشير:   ، المساعيد حى الدهيشه بجوار المنطمه الصناعيه بملن حامد محمود مطر العريش ثالث العريش وتاريخ االفتتاح 

  1500وليد برلم  1222/6/25

تم تعديل العنوان , وص،  25125125وفي تاريخ  26506اجر فرد ،  سبك ليده برلم    بالل عبد العظيم دمحم حسن ، ت -  03

 ش عباس العماد من ش جمال عبد الناصر  16الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  26505جمال عبد العزيز عبد الرحمن يحي ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  04

  11، المحموديه المديمه بلون  وص، الـتأشير:  



 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 تعديل العنوان , وص،  25125125وفي تاريخ  26501خالد يوس، عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  05

 ش مصطفى مراد المرج الجديده  11الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126ريخ وفي تا 26512دمحم طلعت حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  06

 سوق الحى الثانى بجوار بنن االسكان والتعمير  34الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان ,  25125126وفي تاريخ  26513منار منصور ابراهيم عبد اللطي، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  00

 م مدينه الشروق  155لث فوق االرضى اسكان الدور الثا 1شمه  422وص، الـتأشير:   ، عماره 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  26514دمحم جمال احمد عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  01

  0طريك السويس مدينتى محل  33الـتأشير:   ، نادى مدينتى ن 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  26516ليده برلم     سها احمد عبد الهادى غازى ، تاجر فرد ،  سبك -  02

 الـتأشير:   ، ش عبد هللا شمس مدينه االمل 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  26510ابراهيم حلمى احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 الحى الثانى  33محليه  31الـتأشير:   ، ق 

تم تعديل العنوان  25125126وفي تاريخ  26515مؤسسه سالمه سليم للمماوالت العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 , وص، الـتأشير:   ، ش حسن من ترعه عنانى 

نوان , وص، تم تعديل الع 25125126وفي تاريخ  26511ياسر ابو الوفا سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 سوق الحى الثانى بجوار مصر االسكان والتعمير مدينه الشروق  35الـتأشير:   ، محل 

تم تعديل العنوان , وص،  25125120وفي تاريخ  10216جمال عازر اسحك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  13

فدان بنشاط تصنيع حمائب مدرسيه من مواد  155الصناعيه  المنطمه255الـتأشير:   ، اضافه محل رئيسى اخر بالعنوان بدر لطعه 

نسيجيه وشنط هاندباجمن وحوافظ مستندات وشنط وزومزميه ومملمة بسمه تجاريه النسر لصناعه الغزل والنسيج وراس مال 

 جنيه 155555

تم تعديل العنوان ,  25125120 وفي تاريخ 26521عبد العزيز احمد عثمان احمد الملمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  14

 زهراء المدائن التجمع الخامس المستثمرين الجنوبى  41كمبوند  26وص، الـتأشير:   ، التجمع الخامس فيال 

تم تعديل العنوان , وص،  25125120وفي تاريخ  26525احمد دمحم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  15

 ابراهيم من ش عمارة االسيوطى  ش احمد 13الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125120وفي تاريخ  10216جمال عازر اسحك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  16

 فدان  155المنطمه الصناعيه  255الـتأشير:   ، بدر لطعه 

تم تعديل العنوان , وص،  25125120تاريخ وفي  10216جمال عازر اسحك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  10

 2510/3/2ونوع التجاره صناعه الغزل والنسيج وتاريخ االفتتاح  4ش الخمسين المعهد االزهرى شمه بالدور ال  11الـتأشير:   ، 

 العبور 10216وليد برلم 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125121وفي تاريخ  26521احمد خيرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  11

 بالدور الثانى المنطمه االولى الحى الثالث التجمع الخامس  3شمه  35، عمار رلم 

تم تعديل العنوان ,  25125121وفي تاريخ  26525امجد عبد المحسن محمود البحيرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  12

 مستثمرين جنوبيه التجمع الخامس  6دلس بى لطاع االن 0وص، الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125121وفي تاريخ  26522شام شولى اندراوس برتان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

  4شمه  120عماره  5مج  15الـتأشير:   ، الحى 

تم تعديل العنوان , وص،  25125121وفي تاريخ  26523عزه عبد الرحمن زكى سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  21

 الـتأشير:   ، ش جمال ابو المال من ترعه الطواله عزبه النخل 



 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 تعديل العنوان , وص،  25125121وفي تاريخ  26524محمود احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  22

 ربيه ش الشيخ عيد من ش المدس ع النخل الغ 1الـتأشير:   ، 

تم تعديل العنوان ,  25125122وفي تاريخ  26522مجدى بكرى عبد المادر شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  23

 زينه مول  S2و  12و  05و  62وص، الـتأشير:   ، محل 

العنوان , وص،  تم تعديل 25125122وفي تاريخ  25655دمحم سمير سيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  24

 مدخل 1التجمع الخامس شمه  4حى  1الـتأشير:   ، تعديل العنوان الممر الرئيسى ليصبح عمار 

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  23462محمود حسن سليمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  25

 المنطمه الحرفيه االولى م بدر  25،  23بح لطعه الـتأشير:   ، تم تصحيح الخطا الوارد بالعنوان ليص

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125122وفي تاريخ  26155عمر دمحم زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم     -  26

 ش احمد عبد هللا من ش التوحيد المرج الجديده شمه  0، 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125122وفي تاريخ  26152ده برلم    ايمن الفونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لي -  20

 بالمنطمه الصناعيه الحرفيه ب بمدينه بدر  121، لطعه االرض رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل النشاط , وص، 25125151وفي تاريخ  24414عمرو احمد عيد عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير:  اضافه نشاط توريد معطرات السيارات

 تم تعديل النشاط ,25125154وفي تاريخ  13252حسين زين العابدين حسين اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 وص، التأشير:  اضافه نشاط نمل البضائع والشحن

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125155وفي تاريخ  15026صبحى خليفه معتمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  3

 اضافه نشاط تجاره ادوات كهربائيه

تم تعديل النشاط , 25125155وفي تاريخ  24224   ايمان عبد الحميد مصطفى عبد الحميد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم -  4

 وص، التأشير:  اضافه نشاط التوريدات العموميه وتوريد المواد الغذائيه فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وص، 25125156وفي تاريخ  21156اشر، سمير غبلاير ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  5

 توكيالت تجاريه وتوزيع مستلزمات الحاسب االلى والمحمول التأشير:  اضافه نشاط

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125150وفي تاريخ  22302حسين احمد شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 اضافه نشاط توريد مواد غذائيه

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125150وفي تاريخ  2224نادر على حسن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  0

تعديل النشاط ليصبح تسويك عمارى فيما عدا االنترنت واصدار الصح، والمجالت بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه 

 2512لسنه  15امنيه رلم 

تعديل النشاط , وص، التأشير:  تعديل النشاط تم 25125150وفي تاريخ  2224الرامى نت ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 15ليصبح تسويك عمارى فيما عدا االنترنت واصدار الصح، والمجالت بعد الحصول على التراخيص الالزمه موافمه امنيه رلم 

 2512لسنه 



 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

, وص، التأشير:  تعديل  تم تعديل النشاط25125151وفي تاريخ  15555احمد دمحم عياد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 النشاط ليصبح مماوالت عموميه وتوريدات عموميه وتوكيالت تجارية وتصدير

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  تعديل النشاط 25125111وفي تاريخ  15525ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 ليصبح تجاره كماليات لطع غيار سيارات جمله

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125112وفي تاريخ  25631زيز ممار حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   صبحى ع -  11

 اضافه نشاط التصدير

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125112وفي تاريخ  25065وليد خطاب رجب عمر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 عمارىتم اضافه نشاط / االستثمار ال

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125112وفي تاريخ  15225حسين دمحم مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  13

 تم تعديل النشاط ليصبح / تجاره وتعبئه كيماويات

عديل النشاط , وص، تم ت25125125وفي تاريخ  11042مؤمن اشر، فاروق احمد السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير:  تم تعديل النشاط ليصبح / تنظيم حفالت وتسويك الكترونى فيما عدا النت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه

تم تعديل النشاط , وص، 25125125وفي تاريخ  13165محمود دمحم عبد العزيز بكر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 مماوالت عامه وتشطيباتالتأشير:  اضافه نشاط 

تم تعديل النشاط , وص، 25125125وفي تاريخ  11323فيصل دمحم عبد الموجود محمود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 التأشير:  اضافه نشاط التصدير

النشاط , وص، تم تعديل 25125126وفي تاريخ  14155احمد سعيد عبد الرحمن داود ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 التأشير:  تعديل النشاط بيع دواجن مبرده ومجمده

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125126وفي تاريخ  5256دمحم المهدى على همام ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 الغاء نشاط التصدير واالستيراد والتوكيالت التجاريه

تم تعديل النشاط , وص، 25125126وفي تاريخ  14525زق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبد المادر عطيه عبد الرا -  12

 التأشير:  اضافه نشاط التوريدات فى حدود المصرح به

تم تعديل النشاط , وص، 25125126وفي تاريخ  26553سهير دمحم محمود معالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 ليصبح معرض زجاج والموتالالتأشير:  تعديل النشاط 

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125120وفي تاريخ  25045حسن دمحم دمحم عبد الال ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 تعديل النشاط ليصبح نمل عمال والمماوالت العموميه

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125122تاريخ وفي  25655دمحم سمير سيد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 اضافه نشاط المماوالت العامه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26534ممدوح عبد الحميد فهيم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: 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 تعديل نوع الشركة , وص، 25125112وفي تاريخ  26565كريم دسولى دمحم عبد اللطي، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125125وفي تاريخ  26506الل عبد العظيم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   ب -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26514دمحم عبد الراضى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125156وفي تاريخ  26530بد اللطي، الصافى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   باسم فوزى ع -  5

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26546صالح دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125112وفي تاريخ  26564ن عبد الرحيم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   دمحم عبد هللا عبد الرحم -  0

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125122وفي تاريخ  26504كيرلس ثابت لريشى عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  1

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125121وفي تاريخ  26525يرى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   امجد عبد المحسن محمود البح -  2

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125155وفي تاريخ  26525هانى رمسيس ندها عبيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125125وفي تاريخ  26562،  سبك ليده برلم    ايمن بشرى سامى جبرائيل ، تاجر فرد -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125121وفي تاريخ  26501زينب عادل دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125126وفي تاريخ  26514ليده برلم   دمحم جمال احمد عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك  -  13

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26511دمحم بشار نورى عجلونى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  14

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125155وفي تاريخ  26526سامح سويحه بسطا سويحه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  15

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125151وفي تاريخ  26552رمسيس سمير حبيب جريس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  16

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125112خ وفي تاري 26560اشر، ابو ضي، السيد لبيصى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  10

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25125125وفي تاريخ  26505جمال عبد العزيز عبد الرحمن يحي ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  11

 , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125154 وفي تاريخ 26511مينا صالح عبد الملن جميان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  12

 وص، التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26532بيتر عطيه ابراهيم غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة 25125112وفي تاريخ  26566ماهر عبد المجيد صديك عبد المجيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125125وفي تاريخ  26501خالد يوس، عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 التأشير: خاص

ل نوع الشركة , وص، تم تعدي25125150وفي تاريخ  26540حسن عبد الكريم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  23

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26553سهير دمحم محمود معالوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  24

 التأشير: خاص

, وص،  تم تعديل نوع الشركة25125126وفي تاريخ  26512دمحم طلعت حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  25

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125120وفي تاريخ  26525احمد دمحم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  26

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125120وفي تاريخ  10216جمال عازر اسحك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  20

 اصالتأشير: خ

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26515سامى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  21

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25125151وفي تاريخ  26551دمحم سمير صالح الحناوى ) الحناوى تكس ( ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  22

 الشركة , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125126وفي تاريخ  26513منار منصور ابراهيم عبد اللطي، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 تأشير: خاصوص، ال

تم تعديل نوع الشركة 25125120وفي تاريخ  26521عبد العزيز احمد عثمان احمد الملمه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125121وفي تاريخ  26521احمد خيرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  32

 : خاصالتأشير

تم تعديل نوع الشركة , 25125151وفي تاريخ  26513حسام سمير السيد احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  33

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125150وفي تاريخ  26541سيد اسماعيل سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  34

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125111وفي تاريخ  26565دمحم عبد العاطى مدبولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  35

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125125وفي تاريخ  26502عوض دمحم عوض السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  36

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125121وفي تاريخ  26523الرحمن زكى سالم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عزه عبد  -  30

 وص، التأشير: خاص



 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 تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26552حسن بدر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  31

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26536جر فرد ،  سبك ليده برلم   عماد شعبان خيرى سليم ، تا -  32

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125112وفي تاريخ  26561خالد السيد دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  45

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125122وفي تاريخ  26503ط ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عبد المادر دمحم عبد المادر ابو البل -  41

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125154وفي تاريخ  26512دمحم اسماعيل جاد دعبس ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26545د ،  سبك ليده برلم   دمحم سيد عبد المعطى دمحم ، تاجر فر -  43

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125156وفي تاريخ  26542دمحم عبد العظيم عبد الصبور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  44

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع 25125126وفي تاريخ  26515، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    مؤسسه سالمه سليم للمماوالت العموميه -  45

 الشركة , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125122وفي تاريخ  26155عمر دمحم زكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  46

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125122وفي تاريخ  26152برلم    ايمن الفونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ليده -  40

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، التأشير: 25125154وفي تاريخ  26525عالء دمحم لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  41

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156اريخ وفي ت 26535محمود حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  42

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125126وفي تاريخ  26511ياسر ابو الوفا سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125121وفي تاريخ  26522شام شولى اندراوس برتان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125151وفي تاريخ  26516شيرين عامر سيد عامر ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

ركة , وص، التأشير: تم تعديل نوع الش25125150وفي تاريخ  26555دمحم دمحم سيد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  53

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125150وفي تاريخ  26551ابراهيم عفيفى ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  54

 وص، التأشير: خاص

, تم تعديل نوع الشركة 25125111وفي تاريخ  26563كرم عبد الرؤ، اسماعيل عوض ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  55

 وص، التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وص، التأشير: 25125125وفي تاريخ  0022يسرا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  56

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125121وفي تاريخ  26524محمود احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  50

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26545نسيم سمير فرج هللا سعيد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  51

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26544دمحم محمود صالح الدين ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  52

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125151وفي تاريخ  26555امد الصاوى سليمان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   عصام ح -  65

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125151وفي تاريخ  26550كيرلس عبد المالن جرجس لوندى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  61

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125126وفي تاريخ  26516الهادى غازى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    سها احمد عبد -  62

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125126وفي تاريخ  26510ابراهيم حلمى احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  63

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125122وفي تاريخ  26522در شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   مجدى بكرى عبد الما -  64

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125154وفي تاريخ  26521سيد حسنى دسولى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  65

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125154وفي تاريخ  26524ن ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم   وليد حسن عبد الوهاب احمد حس -  66

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125155وفي تاريخ  26521سعيد دمحم دهب خليل ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  60

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، التأشير: 25125155وفي تاريخ  26535ليده برلم   دمحم سيد سليم فولى ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125111وفي تاريخ  26561عالء الدين حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  62

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125154وفي تاريخ  26522م   محمود الحسينى محمود عو، ، تاجر فرد ،  سبك ليده برل -  05

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125155وفي تاريخ  26522طه حسين خليفه صالح ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125156ي تاريخ وف 26533المغربى للتوريدات العموميه ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  02

 وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 25125111وفي تاريخ  26562يسره سمير سعودى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  03

 وص، التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125112وفي تاريخ  15225حسين دمحم مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  04

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125122وفي تاريخ  26502رامى وجيه عازر حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  05

 التأشير: خاص

نوع الشركة تم تعديل 25125125وفي تاريخ  26515يحى يونس عواد دسولى الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  06

 , وص، التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وص، 25125156وفي تاريخ  26532محمود سيد عبد الحميد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  00

 التأشير: خاص

وص،  تم تعديل نوع الشركة ,25125121وفي تاريخ  26505ياسر فاروق فهيم حنا ، تاجر فرد ،  سبك ليده برلم    -  01

 التأشير: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الرحمة   23235تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  1

 ام اى بى سى   MEPCTالى:  23041تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  2

 الى: سالم محمود دمحم سالم   11143تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  3

 الى: الروضه للمماوالت   11143لشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم ا25125151،  فى تاريخ :   -  4

   ELANANY JOYالى: مؤسسه العنانى جوى  24414تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  5

 والت العموميه  الى: المتحدة للمما 25253تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125154،  فى تاريخ :   -  6

 الى: ع المهوه   25015تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125155،  فى تاريخ :   -  0

 الى: السالم برنت   22414تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125155،  فى تاريخ :   -  1

 الى: نيو فيجن   24224ركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الش25125155،  فى تاريخ :   -  2

الى: رويال سيتى للمماوالت العموميه  15555تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  15

 والتوريدات  

 الى: البرعى   25262تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125151،  فى تاريخ :   -  11

 الى: ذكريا عدلى بخيت مجلع   21550تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125112،  فى تاريخ :   -  12



 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

 الى: اوت بوكس   11042تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125125،  فى تاريخ :   -  13

 الى: المصريه للتوريدات   24322لمميدة برلم تم التأشير بتعديل اسم الشركة ا25125125،  فى تاريخ :   -  14

   ADEXالى: ادكس لالثاث الرالى  21345تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125125،  فى تاريخ :   -  15

  الى: الميكى للمالبس الجاهزه  25242تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125125،  فى تاريخ :   -  16

 الى: المنارتال للزجاج والموتال   26553تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125126،  فى تاريخ :   -  10

 الى: ابراهيم مساعد عبوده عبد السند   24525تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125126،  فى تاريخ :   -  11

 الى: مكتب اعمال للمماوالت   14525م التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم ت25125126،  فى تاريخ :   -  12

الى: المؤسسه المتحدة لنمل العمال  25045تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم 25125120،  فى تاريخ :   -  25

 والمماوالت العموميه  

 الى: اوشن للتوريدات العامه   26546م الشركة المميدة برلم تم التأشير بتعديل اس25125122،  فى تاريخ :   -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11143برلم       25125151سالم محمود دمحم سالم   ، تاريخ :  -  1

 11143برلم       25125151سالم محمود دمحم سالم   ، تاريخ :  -  2

 21550برلم       25125112كريا عدلى بخيت مجلع   ، تاريخ : ذ -  3

 21550برلم       25125112ذكريا عدلى بخيت مجلع   ، تاريخ :  -  4

 24525برلم       25125126ابراهيم مساعد عبوده عبد السند   ، تاريخ :  -  5

 24525برلم       25125126ابراهيم مساعد عبوده عبد السند   ، تاريخ :  -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 ركات  تعديالت السجل التجارى ش 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25125151، وفى تاريخ    22323اسالم مصطفى دمحم احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25125151، وفى تاريخ    22323مصطفى دمحم احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : اسالم    - 2

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم    25125154، وفى تاريخ    12242:  دمحم ابو بكر ممدوح الشاذلى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم   - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25125154، وفى تاريخ    12242دمحم ابو بكر ممدوح الشاذلى وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 4

 كة من الشركة التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشر

، وفى تاريخ    10221كريم احمد دمحم وشريكه للتوريدات واالستيراد والتصدير  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 5

تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل    25125155

 التجارى

، وفى تاريخ    10221يم احمد دمحم وشريكه للتوريدات واالستيراد والتصدير  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم : كر   - 6

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة   25125155

/شطب تم محو   25125156، وفى تاريخ    13200وسام احمد احمد الشاذلى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 0

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    25125156، وفى تاريخ    13200وسام احمد احمد الشاذلى وشريكه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 1

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم    25125156، وفى تاريخ    3150 بركات وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم : شركة د عادل فتح هللا   - 2

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة

تم    25125156، وفى تاريخ    3150شركة د عادل فتح هللا بركات وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 15

 شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل 

تم محو/شطب السجل     25125115، وفى تاريخ    10015رانيا نديم وشركاءها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 11

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    25125115، وفى تاريخ    10015رانيا نديم وشركاءها  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا واستالم كل شرين حموله ومستحماته وبذلن يمحى الميد من السجل التجارى بالعبور

، وفى    4222تاج الدين جوده وشريكيه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :  تامر -شركة نيو بورن للمالبس الجاهزه    - 13

 تم محو/شطب السجل  امر محو بناء على طلب من االستثمار   25125111تاريخ 



 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 محو/شطب    25125112، وفى تاريخ    11512عمروعلى فاروق وشريكيه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 14

 لفسخ الشركة السجل  امر محو

تم محو/شطب    25125112، وفى تاريخ    11512عمروعلى فاروق وشريكيه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 15

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرين كافه حموله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    25125125، وفى تاريخ    22401ك ليدها برلم : ناهد ابراهيم عياد وشريكها  ، توصية بسيطة  سب   - 16

 السجل  امر محولنمل الممر الى محافظه الجيزه

تم محو/شطب    25125125، وفى تاريخ    22401عمرو سامى على وشريكه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 10

 السجل  امر محولنمل الممر الى محافظه الجيزه

تم    25125125، وفى تاريخ    5615اسيد لالجهزه والتجهيزات الطبيه  ، شركة مساهمة  سبك ليدها برلم : الف   - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الرئيسى الى محافظه المليوبيه

تم    25125122، وفى تاريخ    2424حسام نصرت اسماعيل على سليمان وشركاه  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب    25125125، وفى تاريخ    12101شركة كرم ثروت رشدى  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 25

 السجل  امر محو لنمل الممر

تم    25125125تاريخ  ، وفى   12101شركة كرم ثروت رشدى وشريكته  ، توصية بسيطة  سبك ليدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم    25125126، وفى تاريخ    1200ايهاب سمير دمحم شهاب الدين وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25125126، وفى تاريخ    1200سبك ليدها برلم :  شركة سمير دمحم حمزه شهاب الدين واوالده  ، شركة تضامن    - 23

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    25125126، وفى تاريخ    1200ايهاب سمير دمحم شهاب الدين وشركاه  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 24

م محو ليد الشركة من السجل التجارى وكذلن الفروع محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كافه حموله وبذلن يت

 وتابعه 2555/5/5فى  4126المميده فى م منفو برلم 

تم    25125126، وفى تاريخ    1200شركة سمير دمحم حمزه شهاب الدين واوالده  ، شركة تضامن  سبك ليدها برلم :    - 25

موله وبذلن يتم محو ليد الشركة من السجل التجارى وكذلن الفروع محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرين كافه ح

 وتابعه 2555/5/5فى  4126المميده فى م منفو برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال , وص،  25125155وفي تاريخ   ، 13261محمود صابر وشريكاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  1

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم  25125156وفي تاريخ   ، 24145د / هناء عبد الحكيم عبد اللطي، فرج وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   1555555.555مالها ، تعديل رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس



 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 تعديل رأس المال , وص،  25125156وفي تاريخ   ، 21615دمحم شعبان وشركاؤه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  3

 جنيه   55555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

وفي تاريخ    12050م توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ،دمحم ابراهيم سيد عبد الفتاح وطارق سيد عاشور دمحم وشركائه -  4

 جنيه   055555.555تم تعديل رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25125125،

  وفي تاريخ  2522شركه الياسر لتجارة وتصنيع الورق )عادل يوس، عفيفى وشريكه( توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  5

 جنيه   3555555.555تم تعديل رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25125122،

وفي تاريخ    2522شركة الياسر لتجاره وتصنيع الورق )عادل يوس، عفيفى وشريكه ( توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  6

 جنيه   3555555.555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس المال , وص، التأشير:   25125122،

تم تعديل رأس المال , وص،  25125122وفي تاريخ   ، 2522عادل يوس، وشريكته توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  0

 جنيه   3555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25125122وفي تاريخ   ، 14256بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، شعبان دمحم نعيم وشريكته توصية -  1

 جنيه   555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  25125126وفي تاريخ   ، 21252دمحم مصطفى احمد محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  2

 جنيه   1555555.555، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وص

تم تعديل رأس المال ,  25125120وفي تاريخ   ، 322مكاوى سيد عطيه وشركاه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   2552555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال , وص،  25125122وفي تاريخ   ، 22655شريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ،دمحم شناوى و -  11

 جنيه   555555.555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25125122وفي تاريخ   ، 26520جوده على حسن وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  12

 جنيه   1555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس المال ,  25125122وفي تاريخ   ، 26520الجوده للمماوالت العامة شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  13

 جنيه   1555555.555وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  25125122وفي تاريخ   ، 25404سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكته شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  14

 جنيه   11555.555ا ،رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله

تم تعديل  25125122وفي تاريخ   ، 25404سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكه شركة تضامن  ، سبك ليدها برلم ، -  15

 جنيه   11555.555رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  25125122وفي تاريخ   ، 25404، سبك ليدها برلم ،سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكته توصية بسيطة   -  16

 جنيه   11555.555رأس المال , وص، التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل  25125122وفي تاريخ   ، 25404سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكه توصية بسيطة  ، سبك ليدها برلم ، -  10

 جنيه   11555.555لتأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وص، ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 تعديل العنوان , وص،  25125155وفي تاريخ  13261محمود صابر وشريكاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 ش جمال عبد الناصر ش جسر السويس  خل، مؤسسه الدواجن ارض الشركة  22ر الشركة الى العنوان الـتأشير:   ، تغير مم

تم تعديل العنوان , وص،  25125155وفي تاريخ  24626احمد البكرى وشركاءه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  2

ش حلمى عبد العاطى من ش دمحم مملد الحى الثامن م  12ر رلم الدور االرضى عما 2الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

 نصر اودع برلم فى  وليد برلم 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254انور بخيت حسن محمود وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  3

 فدان م بدر  155المنطمه الصناعيه  4وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح المطعه 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254رضا غريب حسين جاد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  4

 فدان م بدر  155المنطمه الصناعيه  4وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح المطعه 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254محمود وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم    انور بخيت حسن  -  5

 فدان م بدر  155المنطمه الصناعيه  4وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح المطعه 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254رضا غريب حسين جاد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  6

 فدان م بدر  155المنطمه الصناعيه  4وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح المطعه 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254انور بخيت حسن محمود وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  0

 تابع العبور  14254وليد برلم  6243ير:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم وص، الـتأش

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254رضا غريب حسين جاد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  1

 تابع العبور  14254وليد برلم  6243وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعديل العنوان ,  25125156وفي تاريخ  14254انور بخيت حسن محمود وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  2

 تابع العبور  14254وليد برلم  6243وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعديل العنوان  25125156وفي تاريخ  14254رضا غريب حسين جاد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  15

 تابع العبور  14254وليد برلم  6243, وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعديل العنوان , وص،  25125150وفي تاريخ  25002دمحم عشرى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 التجمع االول  0ش البنفسج  151كة ليصبح الـتأشير:   ، تعديل ممر الشر

تم تعديل العنوان ,  25125151وفي تاريخ  24230دمحم السيد عبد الفتاح وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  12

د الشيخ رزق وص، الـتأشير:   ، اضافه فرع بالعنوان داخل مول صن مول التابع لجهاز الخدمات العامه لوزاره الدفاع خل، مسج

 تابع  24230مدينه المستمبل الهايكستب اودع برلم  بتاريخ  وليد بدائم رلم 

تم تعديل العنوان ,  25125111وفي تاريخ  16301شركة رفاعى للتصدير والتوريد ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  13

 يز م الشروقالمتم 5منطمه  21مربع  125بالعمار رلم  0وص، الـتأشير:   ، شمه 

وفي تاريخ  12050دمحم ابراهيم سيد عبد الفتاح وطارق سيد عاشور دمحم وشركائهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  14

شك  D/  32تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح المصنع بالمطعه رلم  25125125

 الثعبان طره  

وفي تاريخ  12050دمحم ابراهيم سيد عبد الفتاح وطارق سيد عاشور دمحم وشركائهم ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  15

ش التعسين  314الدور االرضى مول  26تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان محل  25125125

 العبور  12050وليد برلم تابع  2512/1/12فى المطاع الثانى التجمع الخامس اودع برلم   

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  22401ناهد ابراهيم عياد وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  16

يتم محو ليد م السادس من اكتوبر وبذلن  1132وص، الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح الحى الرابع مجاوره السادسه لطعه 

 الشركة من السجل التجارى العبور لنمل الممر 



 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 تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  22401عمرو سامى على وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  10

ر وبذلن يتم محو ليد م السادس من اكتوب 1132وص، الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان ليصبح الحى الرابع مجاوره السادسه لطعه 

 الشركة من السجل التجارى العبور لنمل الممر 

تم  25125122وفي تاريخ  2424حسام نصرت اسماعيل على سليمان وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  11

 نجار العبد حارة فاروق ال 1تعديل العنوان , وص، الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان عمارة 

تم تعديل العنوان ,  25125125وفي تاريخ  12101شركة كرم ثروت رشدى ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  12

وص، الـتأشير:   ، تصحيح العنوان ليصبح سنتر الرضا ش الشعراوى م العبور المليوبيه وبذلن يتم محو ليد الشركة من سجل 

 بيه العبور لنمل الممر الى محافظه المليو

تم تعديل  25125125وفي تاريخ  12101شركة كرم ثروت رشدى وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  25

العنوان , وص، الـتأشير:   ، تصحيح العنوان ليصبح سنتر الرضا ش الشعراوى م العبور المليوبيه وبذلن يتم محو ليد الشركة من 

 يوبيه سجل العبور لنمل الممر الى محافظه المل

تم تعديل  25125126وفي تاريخ  1200ايهاب سمير دمحم شهاب الدين وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  21

 العنوان , وص، الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن فى ميدان الجالء من ش بورسعيد ملن ورثه ابراهيم فيشى منو، 

تم تعديل  25125126وفي تاريخ  1200اوالده ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم    شركة سمير دمحم حمزه شهاب الدين و -  22

 العنوان , وص، الـتأشير:   ، الغاء الفرع الكائن فى ميدان الجالء من ش بورسعيد ملن ورثه ابراهيم فيشى منو، 

تم تعديل  25125126وفي تاريخ  1200ايهاب سمير دمحم شهاب الدين وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  23

 طريك مرسي البان عمماره االندلس بملن عبد هللا سليمان عباده 20العنوان , وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع  بالعنوان منو، 

ديل تم تع 25125126وفي تاريخ  1200شركة سمير دمحم حمزه شهاب الدين واوالده ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  24

 طريك مرسي البان عمماره االندلس بملن عبد هللا سليمان عباده 20العنوان , وص، الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع  بالعنوان منو، 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  15065على فراج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  25

 الشباب الجنوبى التجمع االول الماهره الجديده  3شمه  13بالعنوان عماره الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع 

تم تعديل العنوان , وص، الـتأشير:    25125126وفي تاريخ  15065الشرق االوسط ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  26

 ره الجديده الشباب الجنوبى التجمع االول الماه 3شمه  13، تم الغاء الفرع بالعنوان عماره 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  15065على فراج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  20

 الشباب الجنوبى التجمع االول الماهره الجديده  3شمه  13الـتأشير:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان عماره 

تم تعديل العنوان , وص،  25125126وفي تاريخ  15065ليدها برلم    على فراج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك  -  21

 المجاوره االولى الحى الثالث م بدر  115الدور االول عمار رلم  3الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح شمه 

تم تعديل العنوان ,  25125122وفي تاريخ  26520جوده على حسن وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  22

وص، الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح ناحيه ش الوالى مطعم ميامى الدور الثالث علوى بندر الفيوم ملن احمد ابو 

 الحارث ابو زيد 

عنوان , وص، تم تعديل ال 25125122وفي تاريخ  26520الجوده للمماوالت العامة ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  35

الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الفرع ليصبح ناحيه ش الوالى مطعم ميامى الدور الثالث علوى بندر الفيوم ملن احمد ابو الحارث ابو 

 زيد 

تم تعديل العنوان ,  25125122وفي تاريخ  26520جوده على حسن وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  31

ش نبيل البشبيشى التجاريين السالم الدور الثانى بملن / مجدى  24، تم تعديل عنوان الممر الرئيسى ليصبح   وص، الـتأشير: 

 مصطفى دمحم البشبيشى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  26520الجوده للمماوالت العامة ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  32

ش نبيل البشبيشى التجاريين السالم الدور الثانى بملن / مجدى مصطفى دمحم  24نوان الممر الرئيسى ليصبح الـتأشير:   ، تم تعديل ع

 البشبيشى

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  24626احمد البكرى وشركاءه ، توصية بسيطة ،  سبك ليدها برلم     -  33

ش حلمى عبد العاطى من ش دمحم مملد الحى الثامن   12الدور االرضى عمار رلم  2لم الـتأشير:   ، تم اضافه فرع بالعنوان شمه ر

 مدينه نصر

تم تعديل العنوان , وص،  25125122وفي تاريخ  22655دمحم شناوى وشريكه ، شركة تضامن ،  سبك ليدها برلم     -  34

 معه االمريكيه ميدان االندلس الماهره الجديده التجمع الخامس حدائك الفدا محور الجا 2الـتأشير:   ، تم تعديل عنوان الممر ليصبح 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شري، عبد هللا وشريكه ، توصية بسيطة  تعديل غرض الشركة ليصبح صيانه وخدمه جميع انواع السيارات وتجاره وبيع لطع  -  1

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  توصية بسيطة25125154وفي تاريخ  23405بك ليدها برلم   غيار السيارات ،  س

انور بخيت حسن محمود وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع طوب اسمنتى مصمت مختل، المماسات ،   -  2

 التأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , وص، 25125156وفي تاريخ  14254سبك ليدها برلم   

رضا غريب حسين جاد وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع طوب اسمنتى مصمت مختل، المماسات ،   -  3

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  شركة تضامن25125156وفي تاريخ  14254سبك ليدها برلم   

ة  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع طوب اسمنتى مصمت مختل، المماسات انور بخيت حسن محمود وشريكه ، توصية بسيط -  4

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  توصية بسيطة25125156وفي تاريخ  14254،  سبك ليدها برلم   

،  رضا غريب حسين جاد وشريكه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح / مصنع طوب اسمنتى مصمت مختل، المماسات  -  5

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  توصية بسيطة25125156وفي تاريخ  14254سبك ليدها برلم   

تم 25125150وفي تاريخ  1355عمر هندى و على السمان ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم    -  6

 تعديل النشاط , وص، التأشير:  شركة تضامن

وفي تاريخ  1355 على وشريكه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستيراد ،  سبك ليدها برلم   على السمان دمحم -  0

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  شركة تضامن25125150

ضي، سنوسى وشركاه ، توصية بسيطة  اضافه نشاط ادارة وتشغيل المنشات الرياضيه وانشاء واداره وتشغيل حمامات  -  1

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  25125121وفي تاريخ  25141مالعب والصيانه فى موالعها ،  سبك ليدها برلم   السباحه وال

 توصية بسيطة

شعبان دمحم نعيم وشريكته ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح / المماوالت والتوريدات )توريدات لوازم المماوالت (  -  2

تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  توصية 25125122وفي تاريخ  14256ات ،  سبك ليدها برلم   وخدمات نظافه واداره الجراج

 بسيطة

وفي  24626احمد البكرى وشركاءه ، توصية بسيطة  تم تعديل النشاط ليصبح /  التوريدات العامه ،  سبك ليدها برلم    -  15

 بسيطةتم تعديل النشاط , وص، التأشير:  توصية 25125122تاريخ 



 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

عمرو حسيب وشريكه ، شركة تضامن  تم تعديل النشاط ليصبح خدمات التبريد والتوريدات العموميه وصيانه وتجميع  -  11

صناديك السيارات المبرده وغر، التبريد المركزيه وتجهيز الكرفانات وصيانه وتبريد وتركيب معدات المطابخ المركزيه ،  سبك 

 تم تعديل النشاط , وص، التأشير:  شركة تضامن25125122وفي تاريخ  25112ليدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان المانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، 25125151 وفي تاريخ 14111رفاعى رشدى رفاعى وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، التأشير: 25125154وفي تاريخ  24332دمحم يونس على دمحم وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  2

 شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، التأشير: 25125155وفي تاريخ  22021محمود دمحم اشر، وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  3

 توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، 25125155وفي تاريخ  22021عبد المنعم دمحم عبد المنعم وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  4

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، التأشير: توصية 25125155وفي تاريخ  22021دمحم البنا وشريكيه ، سبك ليدها برلم    -  5

 بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، 25125156وفي تاريخ  14254انور بخيت حسن محمود وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  6

 التأشير: توصية بسيطة

م تعديل الكيان المانونى  , وص، ت25125156وفي تاريخ  14254رضا غريب حسين جاد وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  0

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، التأشير: 25125112وفي تاريخ  25061وليد خطاب وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  1

 توصية بسيطة

ديل الكيان المانونى  , وص، تم تع25125112وفي تاريخ  25061فاطمه الزهراء دمحم سامى وشريكها ، سبك ليدها برلم    -  2

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , وص، 25125125وفي تاريخ  14005نور الدين عبد الحميد وشركاه ، سبك ليدها برلم    -  15

 التأشير: شركة تضامن

تعديل الكيان المانونى  , وص،  تم25125125وفي تاريخ  14005نور الدين عبد الحميد وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  11

 التأشير: شركة تضامن



 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 تعديل الكيان المانونى  , 25125121وفي تاريخ  22213نوران مصطفى عزت حافظ وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  12

 وص، التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان المانونى  , 25125122وفي تاريخ  25404سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكته ، سبك ليدها برلم    -  13

 وص، التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان المانونى  , 25125122وفي تاريخ  25404سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكه ، سبك ليدها برلم    -  14

 وص، التأشير: توصية بسيطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

الى: عبد المنعم دمحم عبد  22021توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125155،  فى تاريخ :   -  1

 المنعم وشريكه

الى: عبد المنعم دمحم عبد  22021شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125155،  فى تاريخ :   -  2

 المنعم وشريكه

الى: رضا غريب حسين  14254شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125156،  فى تاريخ :   -  3

 جاد وشريكه

الى: رضا غريب حسين  14254توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125156،  فى تاريخ :   -  4

 جاد وشريكه

 الى: دمحم دمحم زكريا وشريكه 12223توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125156،  فى تاريخ :   -  5

الى: عبد الحميد شولى عبد  10225شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125150،  فى تاريخ :   -  6

 الحميد وشركاه

الى: دمحم محمود مصطفى  24406توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125151فى تاريخ :  ،   -  0

 وشريكه

الى: فاطمه الزهراء دمحم  25061شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125112،  فى تاريخ :   -  1

 سامى وشريكها

الى: فاطمه الزهراء دمحم  25061توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125112:  ،  فى تاريخ  -  2

 سامى وشريكها

الى: عمرو سامى على  22401توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125125،  فى تاريخ :   -  15

 وشريكه

الى: نور الدين عبد الحميد  14005توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125125،  فى تاريخ :   -  11

 وشريكه

الى: نور الدين عبد الحميد  14005شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125125،  فى تاريخ :   -  12

 وشريكه



 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

الى: شركة كرم ثروت  12101ية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم توص  25125125،  فى تاريخ :   -  13

 رشدى وشريكته

 الى: دمحم امام دمحم وشركاه 23132شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125126،  فى تاريخ :   -  14

الى: سامح ابراهيم ابراهيم  25404تأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم شركة تضامن  تم ال  25125122،  فى تاريخ :   -  15

 عيسى وشريكته

الى: سامح ابراهيم  25404توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم   25125122،  فى تاريخ :   -  16

 ابراهيم عيسى وشريكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

امل محمود حسن الجرايحى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للطرفين االول والثانى مجتمعين  -  1

مل او منفردين ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة ويكونا ممثلين الشركة امام جميع الجهات العامه واالفراد ولهم حك التعا

مع البنون فى السحب وااليداع والمروض والرهن وخالفه والتصر، فى االصول الثابته والتوليع على كافه المستندات واستالمها 

 14111برلم       25125151والتوليع على الشيكات ، تاريخ : 

بح للطرفين االول والثانى مجتمعين امل محمود حسن الجرايحى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتص -  2

او منفردين ولهم كافه السلطات لتحميك غرض الشركة ويكونا ممثلين الشركة امام جميع الجهات العامه واالفراد ولهم حك التعامل 

ستالمها مع البنون فى السحب وااليداع والمروض والرهن وخالفه والتصر، فى االصول الثابته والتوليع على كافه المستندات وا

 14111برلم       25125151والتوليع على الشيكات ، تاريخ : 

دمحم يونس على دمحم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح / لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين  -  3

داره والتوليع وتمثيل الشركة امام جميع الجهات وهم دمحم يونس على دمحم و عمرو دمحم يونس على و انس دمحم يونس على ولهم حك اال

 24332برلم       25125154كما يحك له تفويض او توكيل الغير فى كافه شئون الشركة ، تاريخ : 

دمحم يونس على دمحم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح / لجميع الشركاء مجتمعين او منفردين  -  4

 يونس على دمحم و عمرو دمحم يونس على و انس دمحم يونس على ولهم حك االداره والتوليع وتمثيل الشركة امام جميع الجهات وهم دمحم

 24332برلم       25125154كما يحك له تفويض او توكيل الغير فى كافه شئون الشركة ، تاريخ : 

رين  االداره والتوليع للطرفين االول والثانى المتضامنين مجتمعين عماد عبد العزيز عابدين حسين  توصية بسيطة  مدير و ش -  5

او منفردين والتعامل مع البنون وااللتراض منها لصالح تطوير الشركة ولهما الحك فى توكيل او تفويض الغير فى كل اعمال 

وموافمه كافه الشركاء ، تاريخ :  االداره او جزء منها اما مايتعلك بيع اصول الشركة او اى جزء منها فيكون باجماع االراء

 13261برلم       25125155

كريم مجدى حسن محروس  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / كريم مجدى حسن محروس واستلم كافه  -  6

 24626برلم       25125155حموله ، تاريخ : 

ن  تم تخارج الشرين / كريم مجدى حسن محروس واستلم كافه حموله احمد دمحم دمحم البكرى احمد  توصية بسيطة  مدير و شري -  0

 24626برلم       25125155، تاريخ : 

كريم مجدى حسن محروس  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت اداره الشركة والتوليع باسم الشركة  -  1

بها وكافه اعمال االداره موكله للطر، االول الشرين المتضامن احمد  والتوليع على اوراق الشركة والتوليع على الشيكات الخاصه

دمحم دمحم البكرى احمد فمط وله كافه السلطات والصالحيات لتحميك غرض الشركة ويجوز له ان يوكل غيره فى كل او بعض مهامه ، 

 24626برلم       25125155تاريخ : 



 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

مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت اداره الشركة والتوليع باسم الشركة   احمد دمحم دمحم البكرى احمد  توصية بسيطة -  2

والتوليع على اوراق الشركة والتوليع على الشيكات الخاصه بها وكافه اعمال االداره موكله للطر، االول الشرين المتضامن احمد 

شركة ويجوز له ان يوكل غيره فى كل او بعض مهامه ، دمحم دمحم البكرى احمد فمط وله كافه السلطات والصالحيات لتحميك غرض ال

 24626برلم       25125155تاريخ : 

محمود دمحم اشر، احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  15

 22021برلم       25125155تاريخ : 

كة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ، محمود دمحم اشر، احمد  شر -  11

 22021برلم       25125155تاريخ : 

محمود دمحم اشر، احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  12

 22021برلم       25125155تاريخ : 

، محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله  -  13

 22021برلم       25125155تاريخ : 

محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  14

 22021برلم       25125155تاريخ : 

ود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ، محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محم -  15

 22021برلم       25125155تاريخ : 

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  16

 22021برلم       25125155تاريخ : 

شركة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ، عبد المنعم دمحم عبد المنعم   -  10

 22021برلم       25125155تاريخ : 

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  11

 22021رلم   ب    25125155تاريخ : 

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  12

 22021برلم       25125155تاريخ : 

، احمد واستلم كافه حموله ، عبد المنعم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر -  25

 22021برلم       25125155تاريخ : 

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تخارج الشرين / محمود دمحم اشر، احمد واستلم كافه حموله ،  -  21

 22021برلم       25125155تاريخ : 

و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  محمود دمحم اشر، احمد  شركة تضامن  مدير -  22

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

 عبد المنعم منفردا محمود دمحم اشر، احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم -  23

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

محمود دمحم اشر، احمد  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  24

 22021برلم       25125155ميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : وله فى ذلن اوسع السلطات فى تح

محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  25

 22021   برلم    25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 



 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

محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  26

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا محمود دمحم اشر، احمد  توصية بسيطة   -  20

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

د المنعم دمحم عبد المنعم منفردا عبد المنعم دمحم عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عب -  21

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  22

 22021برلم       25125155سع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : وله فى ذلن او

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  35

 22021برلم       25125155يخ : وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تار

عبد المنعم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا  -  31

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

عم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا عبد المن -  32

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

االداره والتوليع اصبحت للشرين عبد المنعم دمحم عبد المنعم منفردا   عبد المنعم دمحم عبد المنعم  توصية بسيطة  مدير و شرين -  33

 22021برلم       25125155وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحميك غرض الشركة واهدافها ، تاريخ : 

رلم   ب    25125156رضا غريب حسن جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  34

14254 

برلم       25125156رضا غريب حسن جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  35

14254 

برلم       25125156رضا غريب حسن جاد  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  36

14254 

برلم       25125156حسن جاد  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : رضا غريب  -  30

14254 

برلم       25125156السيد غريب حسين جاد  شركة تضامن  شرين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  31

14254 

برلم       25125156ين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : السيد غريب حسين جاد  شركة تضامن  شر -  32

14254 

برلم       25125156السيد غريب حسين جاد  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  45

14254 

برلم       25125156السيد غريب حسين جاد  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  41

14254 

برلم       25125156انور بخيت حسن محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  42

14254 

برلم       25125156ود  شركة تضامن  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : انور بخيت حسن محم -  43

14254 



 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

برلم       25125156انور بخيت حسن محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  44

14254 

برلم       25125156و شرين  خروج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  انور بخيت حسن محمود  توصية بسيطة  مدير -  45

14254 

رضا غريب حسن جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  46

يكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الش

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

حكوميه رضا غريب حسن جاد  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات ال -  40

والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول 

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه   رضا غريب حسن جاد -  41

والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول 

برلم       25125156رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن 

14254 

رضا غريب حسن جاد  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  42

لرهن وااللتراض بضمان اصول والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع وا

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

السيد غريب حسين جاد  شركة تضامن  شرين موصى  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  55

حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول  والغير

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

من  شرين موصى  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه السيد غريب حسين جاد  شركة تضا -  51

والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول 

برلم       25125156جاد منفردا ، تاريخ : الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن 

14254 

السيد غريب حسين جاد  توصية بسيطة  شرين موصى  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  52

اض بضمان اصول والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتر

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

السيد غريب حسين جاد  توصية بسيطة  شرين موصى  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  53

خارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول والغير حكوميه وال

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه انور بخيت حسن محمود  شركة تضامن  مدير و  -  54

والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول 

برلم       25125156ا ، تاريخ : الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفرد

14254 



 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

انور بخيت حسن محمود  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  55

اصول  والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

انور بخيت حسن محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  -  56

والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول  والغير حكوميه والخارجيه

برلم       25125156الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، تاريخ : 

14254 

حك االداره والتوليع وكذلن تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه  انور بخيت حسن محمود  توصية بسيطة  مدير و شرين  -  50

والغير حكوميه والخارجيه والتعامل مع البنون من سحب وايداع والتوليع على الشيكات والبيع والرهن وااللتراض بضمان اصول 

برلم       25125156اريخ : الشركة وممتلكاتها العماريه فيكون من حك الشرين المتضامن رضا غريب حسن جاد منفردا ، ت

14254 

عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره وحك التوليع موكله للطر، االول عبد  -  51

التى  الحميد شولى عبد الحميد لبيس و الطر، الثالث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفردين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال

تصدر منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على 

لروض ولهما حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب والتوليع على العمود اما بشان ايه معامالت او تصرفات لانونيه اخرى 

 10225برلم       25125150ة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : من رهن او بيع عمارات الشرك

عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره وحك التوليع موكله للطر، االول عبد  -  52

ين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال التى الحميد شولى عبد الحميد لبيس و الطر، الثالث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفرد

تصدر منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على 

يه اخرى لروض ولهما حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب والتوليع على العمود اما بشان ايه معامالت او تصرفات لانون

 10225برلم       25125150من رهن او بيع عمارات الشركة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : 

عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره وحك التوليع موكله للطر، االول عبد  -  65

لث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفردين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال التى الحميد شولى عبد الحميد لبيس و الطر، الثا

تصدر منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على 

ا بشان ايه معامالت او تصرفات لانونيه اخرى لروض ولهما حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب والتوليع على العمود ام

 10225برلم       25125150من رهن او بيع عمارات الشركة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : 

دمحم شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره وحك التوليع موكله للطر، االول عبد الحميد  -  61

عبد الحميد لبيس و الطر، الثالث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفردين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر شولى 

منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على 

وسحب والتوليع على العمود اما بشان ايه معامالت او تصرفات لانونيه اخرى  لروض ولهما حك توكيل الغير فى البنون من ايداع

 10225برلم       25125150من رهن او بيع عمارات الشركة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : 

للطر، االول عبد الحميد دمحم شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره وحك التوليع موكله  -  62

شولى عبد الحميد لبيس و الطر، الثالث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفردين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على 

كيل الغير فى البنون من ايداع وسحب والتوليع على العمود اما بشان ايه معامالت او تصرفات لانونيه اخرى لروض ولهما حك تو

 10225برلم       25125150من رهن او بيع عمارات الشركة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : 

د االداره وحك التوليع موكله للطر، االول عبد الحميد دمحم شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بن -  63

شولى عبد الحميد لبيس و الطر، الثالث دمحم شولى عبد الحميد لبيس منفردين او مجتمعين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

والحصول على منهما لتحميك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ولهما الحك فى التعامل مع البنون من سحب وايداع 

لروض ولهما حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب والتوليع على العمود اما بشان ايه معامالت او تصرفات لانونيه اخرى 

 10225برلم       25125150من رهن او بيع عمارات الشركة فيجب ان يكون الشركاء مجتمعين ، تاريخ : 



 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

شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / حك االداره والتوليع  عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  -  64

لالول منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها وله حك 

الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما  التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل

 10225برلم       25125150المعامالت او تصرفات لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

حك االداره والتوليع عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح /  -  65

لالول منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها وله حك 

التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما 

 10225برلم       25125150تصرفات لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ :  المعامالت او

عبد الحميد شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / حك االداره والتوليع  -  66

بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها وله حك  لالول منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد

التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما 

 10225برلم       25125150، تاريخ : المعامالت او تصرفات لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين 

دمحم شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / حك االداره والتوليع لالول  -  60

له حك منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها و

التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما 

 10225برلم       25125150المعامالت او تصرفات لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / حك االداره والتوليع لالول  دمحم شولى عبد الحميد لبيس  -  61

منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها وله حك 

الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما  التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل

 10225برلم       25125150المعامالت او تصرفات لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ : 

داره والتوليع لالول دمحم شولى عبد الحميد لبيس  شركة تضامن  مدير و شرين  تعديل بند االداره والتوليع ليصبح / حك اال -  62

منفردا / عبد الحميد شولى عبد الحميد بشرط ان تكون االعمال الصادره لتحميك غرضها وضمن اغراضها وبعنوانها وله حك 

التعامل مع البنون من سحب وايداع والحصول على لروض وله حك توكيل الغير فى البنون من ايداع وسحب وتوليع العمود اما 

 10225برلم       25125150ت لانونيه من رهن او بيع عمارات الشركة للشريكين مجتمعين ، تاريخ : المعامالت او تصرفا

مدحت محمود مصطفى مصطفى  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تخارج الشريكه خلود دمحم رضا احمد دمحم واستلمت  -  05

 24406برلم       25125151جميع مستحماتها ، تاريخ : 

مدحت محمود مصطفى مصطفى  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تخارج الشريكه خلود دمحم رضا احمد دمحم واستلمت  -  01

 24406برلم       25125151جميع مستحماتها ، تاريخ : 

جميع  خلود دمحم رضا احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تخارج الشريكه خلود دمحم رضا احمد دمحم واستلمت -  02

 24406برلم       25125151مستحماتها ، تاريخ : 

خلود دمحم رضا احمد دمحم  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تخارج الشريكه خلود دمحم رضا احمد دمحم واستلمت جميع  -  03

 24406برلم       25125151مستحماتها ، تاريخ : 

رين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، فاطمه الزهراء دمحم سامى  شركة تضامن  مدير و ش -  04

 25061برلم       25125112تاريخ : 

فاطمه الزهراء دمحم سامى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ،  -  05

 25061برلم       25125112تاريخ : 

مى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، فاطمه الزهراء دمحم سا -  06

 25061برلم       25125112تاريخ : 



 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

فاطمه الزهراء دمحم سامى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ،  -  00

 25061برلم       25125112تاريخ : 

وليد خطاب رجب عمر  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، تاريخ  -  01

 25061برلم       25125112: 

وليد خطاب رجب عمر  شركة تضامن  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، تاريخ  -  02

 25061لم   بر    25125112: 

وليد خطاب رجب عمر  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، تاريخ  -  15

 25061برلم       25125112: 

وليد خطاب رجب عمر  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين موصى ، تاريخ  -  11

 25061برلم       25125112: 

نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  شركة تضامن  شرين موصى  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين  -  12

 25061برلم       25125112موصى ، تاريخ : 

ن واستلم كافه حموله ودخول شرين نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  شركة تضامن  شرين موصى  تم خروج الشري -  13

 25061برلم       25125112موصى ، تاريخ : 

نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  توصية بسيطة  شرين موصى  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين  -  14

 25061برلم       25125112موصى ، تاريخ : 

بد المادر  توصية بسيطة  شرين موصى  تم خروج الشرين واستلم كافه حموله ودخول شرين نور الدين هيثم عبد الجابر ع -  15

 25061برلم       25125112موصى ، تاريخ : 

فاطمه الزهراء دمحم سامى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها  -  16

رين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة منفرده دون اى تدخل من الش

 25061برلم       25125112او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

لتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها فاطمه الزهراء دمحم سامى  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره وا -  10

منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة 

 25061برلم       25125112او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

لزهراء دمحم سامى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها فاطمه ا -  11

منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة 

 25061برلم       25125112ل مملون للشركه ، تاريخ : او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمو

فاطمه الزهراء دمحم سامى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها  -  12

ن اصول الشركة منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل م

 25061برلم       25125112او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

وليد خطاب رجب عمر  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها منفرده  -  25

لها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة او دون اى تدخل من الشرين الموصى و

 25061برلم       25125112الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

كه المتضامنه وحدها منفرده وليد خطاب رجب عمر  شركة تضامن  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشري -  21

دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة او 

 25061برلم       25125112الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها منفرده وليد خطاب رجب عمر  توصية  -  22

دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة او 

 25061برلم       25125112 الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ :

وليد خطاب رجب عمر  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه وحدها منفرده  -  23

دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول الشركة او 

 25061برلم       25125112ض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : الحصول على لر

نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  شركة تضامن  شرين موصى  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه  -  24

ده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول وحدها منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفر

 25061برلم       25125112الشركة او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

لشريكه المتضامنه نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  شركة تضامن  شرين موصى  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح ل -  25

وحدها منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول 

 25061برلم       25125112الشركة او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

جابر عبد المادر  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه نور الدين هيثم عبد ال -  26

وحدها منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى تمس اصل من اصول 

 25061برلم       25125112ملون للشركه ، تاريخ : الشركة او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول م

نور الدين هيثم عبد الجابر عبد المادر  توصية بسيطة  شرين موصى  تم تعديل االداره والتوليع لتصبح للشريكه المتضامنه  -  20

مس اصل من اصول وحدها منفرده دون اى تدخل من الشرين الموصى ولها الحك منفرده فى اى عمل من اعمال التصر، التى ت

 25061برلم       25125112الشركة او الحصول على لرض او ترتيب رهن او بيع عماراو منمول مملون للشركه ، تاريخ : 

عمرو سامى على عبد الحميد خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم خروج السيده واستلمت كافه حمولها ، تاريخ :  -  21

 22401برلم       25125125

عمرو سامى على عبد الحميد خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم خروج السيده واستلمت كافه حمولها ، تاريخ :  -  22

 22401برلم       25125125

    25125125ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج السيده واستلمت كافه حمولها ، تاريخ :  -  155

 22401برلم   

    25125125ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم خروج السيده واستلمت كافه حمولها ، تاريخ :  -  151

 22401برلم   

عمرو سامى على عبد الحميد خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل االداره والتوليع ليصبح من حك الشرين  -  152

سامى على عبد الحميد حك االداره والتوليع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكيل الغير المتضامن عمرو 

فى كل او بعض ماذكر امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها 

ع وفتح وغلك حسابات وااللتراض من راس المال وااللتراض والرهن والتوليع على وكذلن التعامل مع جميع البنون من سحب وايدا

 22401برلم       25125125الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها ، تاريخ : 

والتوليع ليصبح من حك الشرين عمرو سامى على عبد الحميد خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  تم تعديل االداره  -  153

المتضامن عمرو سامى على عبد الحميد حك االداره والتوليع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكيل الغير 

 فى كل او بعض ماذكر امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها

وكذلن التعامل مع جميع البنون من سحب وايداع وفتح وغلك حسابات وااللتراض من راس المال وااللتراض والرهن والتوليع على 

 22401برلم       25125125الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها ، تاريخ : 

طة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع ليصبح من حك الشرين المتضامن عمرو ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسي -  154

سامى على عبد الحميد حك االداره والتوليع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكيل الغير فى كل او بعض 

العمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع ماذكر امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والمطاع العام ولطاع ا
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جميع البنون من سحب وايداع وفتح وغلك حسابات وااللتراض من راس المال وااللتراض والرهن والتوليع على الشيكات 

 22401برلم       25125125واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها ، تاريخ : 

ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسيطة  مدير و شرين  تم تعديل االداره والتوليع ليصبح من حك الشرين المتضامن عمرو  -  155

سامى على عبد الحميد حك االداره والتوليع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكيل الغير فى كل او بعض 

غير الحكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالها وكذلن التعامل مع ماذكر امام جميع الجهات الحكوميه و

جميع البنون من سحب وايداع وفتح وغلك حسابات وااللتراض من راس المال وااللتراض والرهن والتوليع على الشيكات 

 22401برلم       25125125:  واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها ، تاريخ

عمرو سامى على عبد الحميد خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وكل  -  156

 22401برلم       25125125ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وايه تصرفات لانونيه اخرى ، تاريخ : 

خفاجى  توصية بسيطة  شرين متضامن  العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وكل  عمرو سامى على عبد الحميد -  150

 22401برلم       25125125ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وايه تصرفات لانونيه اخرى ، تاريخ : 

موالت وكل ذلن باسم الشركة ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسيطة  مدير و شرين  العماريه واالراضى والسيارات والمن -  151

 22401برلم       25125125وضمن اغراضها وايه تصرفات لانونيه اخرى ، تاريخ : 

ناهد ابراهيم احمد عياد  توصية بسيطة  مدير و شرين  العماريه واالراضى والسيارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة  -  152

 22401برلم       25125125اريخ : وضمن اغراضها وايه تصرفات لانونيه اخرى ، ت

هاله فؤاد كمال الدين  توصية بسيطة  مدير و شرين  يضا، بند االداره والتوليع للشريكه االولى المتضامنه / هاله فؤاد  -  115

ك ، تاريخ : كمال الدين الحك فى البيع والشراء والرهن وااللتراض كما لها الحك فى توكيل الغير نيابه عنها فى كل او بعض ماسب

 12511برلم       25125122

سمر رمزى بخيت جندى  توصية بسيطة  شرين موصى  حك االداره والتوليع اصبح للشرين كرم ثروت رشدى واص،  -  111

 12101برلم       25125125منفردا ، تاريخ : 

للشرين كرم ثروت رشدى واص،  سمر رمزى بخيت جندى  توصية بسيطة  شرين موصى  حك االداره والتوليع اصبح -  112

 12101برلم       25125125منفردا ، تاريخ : 

كرم ثروت رشدى واص،  توصية بسيطة  مدير و شرين  حك االداره والتوليع اصبح للشرين كرم ثروت رشدى واص،  -  113

 12101برلم       25125125منفردا ، تاريخ : 

دير و شرين  حك االداره والتوليع اصبح للشرين كرم ثروت رشدى واص، كرم ثروت رشدى واص،  توصية بسيطة  م -  114

 12101برلم       25125125منفردا ، تاريخ : 

يضا، لالداره والتوليع للمدير المسئول حك  -دمحم السعيد عطية سليمان  شركة تضامن  مدير غير شرين  مديرا مسئوال  -  115

ميه والرلابه العامه على الصادرات والواردات ومسئول عن العمليه االستراديه ومسئول التعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكو

 15526برلم       25125125عن تخزين البضائع وتداولها وابرام عمود التخزين ، تاريخ : 

ورثته محله ، عبد الحميد الصادق دمحم عثمان  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين من الشركة للوفاه وحلول  -  116

 14005برلم       25125125تاريخ : 

عبد الحميد الصادق دمحم عثمان  توصية بسيطة  شرين موصى  خروج الشرين من الشركة للوفاه وحلول ورثته محله ،  -  110

 14005برلم       25125125تاريخ : 

رين من الشركة للوفاه وحلول ورثته محله ، عبد الحميد الصادق دمحم عثمان  شركة تضامن  شرين موصى  خروج الش -  111

 14005برلم       25125125تاريخ : 

عبد الحميد الصادق دمحم عثمان  شركة تضامن  شرين موصى  خروج الشرين من الشركة للوفاه وحلول ورثته محله ،  -  112

 14005برلم       25125125تاريخ : 
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 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدير و شرين  يضا، الى بند االداره والتوليع التعامل مع البنون وااللتراض ، اشر، فتحى على الشاذلى  شركة تضامن   -  125

 12513برلم       25125120تاريخ : 

احمد ابراهيم عبد النبى البرانى  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع اصبحت للطرفين المتضامنين مجتمعين او  -  121

لطات لتحميك غرض الشركة وكذلن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع منفردين ولهم كافه الصالحيات والس

الجهات الحكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصار، من سحب وايداع 

وكذلن حك التوليع على عمود الشراء والبيع والتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان 

الصول الشركة وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات وكذلن حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

 22213برلم       25125121

اصبحت للطرفين المتضامنين مجتمعين او  احمد ابراهيم عبد النبى البرانى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع -  122

منفردين ولهم كافه الصالحيات والسلطات لتحميك غرض الشركة وكذلن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جميع البنون والمصار، من سحب وايداع 

لتوليع على الشيكات وفتح وغلك الحسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكذلن حك التوليع على عمود الشراء والبيع وا

الصول الشركة وممتلكاتها العماريه واالراضى والسيارات وكذلن حك توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : 

 22213برلم       25125121

ا ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى ايلي -  123

االدارى لشركة امون المابضه بمدينه العبور فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية  بيع الشركة والمبنى االدارى حال 

 0255برلم       25125122اق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : وجود مشتر والتوليع على كافه االور

نيفين ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى  -  124

عملية  بيع الشركة والمبنى االدارى حال االدارى لشركة امون المابضه بمدينه العبور فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام 

 0255برلم       25125122وجود مشتر والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

ايزيس فوزى شنوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى  -  125

المابضه بمدينه العبور فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية  بيع الشركة والمبنى االدارى حال  االدارى لشركة امون

 0255برلم       25125122وجود مشتر والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

ها الحك عن الشركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى منى ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ل -  126

االدارى لشركة امون المابضه بمدينه العبور فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية  بيع الشركة والمبنى االدارى حال 

 0255لم   بر    25125122وجود مشتر والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

جورج ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة امون لالخشاب واالثاث وكذا  -  120

المبنى االدارى لشركة امون المابضه بمدينه العبور فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية  بيع الشركة والمبنى االدارى 

 0255برلم       25125122ر والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : حال وجود مشت

ايليا ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يمثل رئيس مجلس االداره او اى عضو اخر ينتدبه المجلس  -  121

الشركة فى عاللتها مع الغير وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهيئه سوق المال وهيئه االستثمار 

ر العمارى والتوثيك والجهات المضائيه والمحاكم وجميع الجهات الحكوميه والخاصه المحليه والتامينات االجتماعيه ومصلحه الشه

واالجنبيه وله الحك فى ابرام التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنون وسحب االموال وايداعها واصدار الشيكات 

 0255برلم       25125122اض ، تاريخ : والتوليع عليها وتحصيلها واتمام والتوليع على عمود االلتر

نيفين ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمثل رئيس مجلس االداره او اى عضو اخر ينتدبه المجلس  -  122

ار الشركة فى عاللتها مع الغير وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهيئه سوق المال وهيئه االستثم

والتامينات االجتماعيه ومصلحه الشهر العمارى والتوثيك والجهات المضائيه والمحاكم وجميع الجهات الحكوميه والخاصه المحليه 

واالجنبيه وله الحك فى ابرام التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنون وسحب االموال وايداعها واصدار الشيكات 

 0255برلم       25125122يلها واتمام والتوليع على عمود االلتراض ، تاريخ : والتوليع عليها وتحص

ايزيس فوزى شنوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمثل رئيس مجلس االداره او اى عضو اخر ينتدبه المجلس  -  135

وهيئه سوق المال وهيئه االستثمار  الشركة فى عاللتها مع الغير وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب



 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

والتامينات االجتماعيه ومصلحه الشهر العمارى والتوثيك والجهات المضائيه والمحاكم وجميع الجهات الحكوميه والخاصه المحليه 

ار الشيكات واالجنبيه وله الحك فى ابرام التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنون وسحب االموال وايداعها واصد

 0255برلم       25125122والتوليع عليها وتحصيلها واتمام والتوليع على عمود االلتراض ، تاريخ : 

منى ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمثل رئيس مجلس االداره او اى عضو اخر ينتدبه المجلس  -  131

الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهيئه سوق المال وهيئه االستثمار  الشركة فى عاللتها مع الغير وله الحك فى تمثيل

والتامينات االجتماعيه ومصلحه الشهر العمارى والتوثيك والجهات المضائيه والمحاكم وجميع الجهات الحكوميه والخاصه المحليه 

بالبنون وسحب االموال وايداعها واصدار الشيكات واالجنبيه وله الحك فى ابرام التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات 

 0255برلم       25125122والتوليع عليها وتحصيلها واتمام والتوليع على عمود االلتراض ، تاريخ : 

جورج ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  يمثل رئيس مجلس االداره او اى عضو اخر ينتدبه  -  132

ركة فى عاللتها مع الغير وله الحك فى تمثيل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهيئه سوق المال وهيئه االستثمار المجلس الش

والتامينات االجتماعيه ومصلحه الشهر العمارى والتوثيك والجهات المضائيه والمحاكم وجميع الجهات الحكوميه والخاصه المحليه 

الدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنون وسحب االموال وايداعها واصدار الشيكات واالجنبيه وله الحك فى ابرام التع

 0255برلم       25125122والتوليع عليها وتحصيلها واتمام والتوليع على عمود االلتراض ، تاريخ : 

جزء او كل اى اصل من اصول الشركة  ايليا ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وله حك رهن او بيع -  133

بناء على لرارات مجلس االداره فى هذا الشان وله الحك فى تعيين الموظفين بالشركة وترليتهم ومكافاتهم وتوليع الجزاءات عليهم 

او كل  وفصلهم وانهاء عمودهم وبالجمله له الحك فى التصر، فى كل مايخص شئون الشركة كما له الحك فى توكيل الغير فى بعض

الصالحيات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه للجمعيه 

 0255برلم       25125122العامة فى عمد تاسيس الشركة او المانون او الئحته التنفيذيه ، تاريخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  وله حك رهن او بيع جزء او كل اى اصل من اصول نيفين ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهم -  134

الشركة بناء على لرارات مجلس االداره فى هذا الشان وله الحك فى تعيين الموظفين بالشركة وترليتهم ومكافاتهم وتوليع الجزاءات 

كة كما له الحك فى توكيل الغير فى بعض عليهم وفصلهم وانهاء عمودهم وبالجمله له الحك فى التصر، فى كل مايخص شئون الشر

او كل الصالحيات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه 

 0255برلم       25125122للجمعيه العامة فى عمد تاسيس الشركة او المانون او الئحته التنفيذيه ، تاريخ : 

ايزيس فوزى شنوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وله حك رهن او بيع جزء او كل اى اصل من اصول الشركة  -  135

بناء على لرارات مجلس االداره فى هذا الشان وله الحك فى تعيين الموظفين بالشركة وترليتهم ومكافاتهم وتوليع الجزاءات عليهم 

ى التصر، فى كل مايخص شئون الشركة كما له الحك فى توكيل الغير فى بعض او كل وفصلهم وانهاء عمودهم وبالجمله له الحك ف

الصالحيات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه للجمعيه 

 0255برلم       25125122 العامة فى عمد تاسيس الشركة او المانون او الئحته التنفيذيه ، تاريخ :

منى ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وله حك رهن او بيع جزء او كل اى اصل من اصول  -  136

الشركة بناء على لرارات مجلس االداره فى هذا الشان وله الحك فى تعيين الموظفين بالشركة وترليتهم ومكافاتهم وتوليع الجزاءات 

م وانهاء عمودهم وبالجمله له الحك فى التصر، فى كل مايخص شئون الشركة كما له الحك فى توكيل الغير فى بعض عليهم وفصله

او كل الصالحيات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه 

 0255برلم       25125122انون او الئحته التنفيذيه ، تاريخ : للجمعيه العامة فى عمد تاسيس الشركة او الم

جورج ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  وله حك رهن او بيع جزء او كل اى اصل من  -  130

تهم ومكافاتهم وتوليع اصول الشركة بناء على لرارات مجلس االداره فى هذا الشان وله الحك فى تعيين الموظفين بالشركة وترلي

الجزاءات عليهم وفصلهم وانهاء عمودهم وبالجمله له الحك فى التصر، فى كل مايخص شئون الشركة كما له الحك فى توكيل الغير 

فى بعض او كل الصالحيات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به 

 0255برلم       25125122للجمعيه العامة فى عمد تاسيس الشركة او المانون او الئحته التنفيذيه ، تاريخ : صراحه 

ايليا ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة المهندس للصناعات تكنوكيميكال  -  131

مام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق تكنوتنرى فى السير فى كافه االجراءات الالزمه الت

 0255برلم       25125122والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 



 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

نيفين ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة المهندس للصناعات تكنوكيميكال  -  132

جراءات الالزمه التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق تكنوتنرى فى السير فى كافه اال

 0255برلم       25125122والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

ايزيس فوزى شنوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة المهندس للصناعات تكنوكيميكال تكنوتنرى  -  145

ير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه فى الس

 0255برلم       25125122لذلن ، تاريخ : 

ل منى ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة المهندس للصناعات تكنوكيميكا -  141

تكنوتنرى فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق 

 0255برلم       25125122والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

هندس للصناعات جورج ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  لها الحك عن الشركة الم -  142

تكنوكيميكال تكنوتنرى فى السير فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه 

 0255برلم       25125122االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

ئب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وله نفس ايليا ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  نا -  143

صالحيات رئيس مجلس االداره فى حاله غيابه كما له الحك فى شركة كارمن للمنتجات الورلية فى السير فى كافه االجراء الالزمه 

برلم       25125122:  التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ

0255 

نيفين ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وله نفس  -  144

صالحيات رئيس مجلس االداره فى حاله غيابه كما له الحك فى شركة كارمن للمنتجات الورلية فى السير فى كافه االجراء الالزمه 

برلم       25125122عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : التمام 

0255 

ايزيس فوزى شنوده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وله نفس صالحيات  -  145

كما له الحك فى شركة كارمن للمنتجات الورلية فى السير فى كافه االجراء الالزمه التمام رئيس مجلس االداره فى حاله غيابه 

برلم       25125122عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

0255 

نائب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وله نفس  منى ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  146

صالحيات رئيس مجلس االداره فى حاله غيابه كما له الحك فى شركة كارمن للمنتجات الورلية فى السير فى كافه االجراء الالزمه 

برلم       25125122ريخ : التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تا

0255 

جورج ثروت ثابت باسيلى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  نائب رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب وله نفس  -  140

 صالحيات رئيس مجلس االداره فى حاله غيابه كما له الحك فى شركة كارمن للمنتجات الورلية فى السير فى كافه االجراء الالزمه

برلم       25125122التمام عملية بيع الشركة حال وجود مشترى والتوليع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تاريخ : 

0255 

احمد عبد التواب احمد ابراهيم  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع اصبحت موكله للطرفين سواء منفردين او  -  141

اق الطرفين بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحميك اغراض الشركة وبعنوانها ، تاريخ : مجتمعين وذلن باتف

 25112برلم       25125122

    25125122احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  شركة تضامن  شرين متضامن  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  142

 25404برلم   

    25125122براهيم ابو هي،  شركة تضامن  شرين متضامن  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : احمد دمحم ا -  155

 25404برلم   
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    25125122احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  توصية بسيطة  شرين متضامن  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  151

 25404برلم   

    25125122م ابو هي،  توصية بسيطة  شرين متضامن  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : احمد دمحم ابراهي -  152

 25404برلم   

    25125122ايه سامح ابراهيم ابراهيم  شركة تضامن  شرين موصى  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  153

 25404برلم   

    25125122شركة تضامن  شرين موصى  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :   ايه سامح ابراهيم ابراهيم -  154

 25404برلم   

    25125122ايه سامح ابراهيم ابراهيم  توصية بسيطة  شرين موصى  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  155

 25404برلم   

    25125122طة  شرين موصى  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ : ايه سامح ابراهيم ابراهيم  توصية بسي -  156

 25404برلم   

    25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  150

 25404برلم   

    25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  151

 25404برلم   

    25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  152

 25404برلم   

    25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  توصية بسيطة  مدير و شرين  تخارج الشرين واستلم كافه حموله ، تاريخ :  -  165

 25404برلم   

احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  161

او الرهن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :  والبنون وااللتراض

 25404برلم       25125122

احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  شركة تضامن  شرين متضامن  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  162

او الرهن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : والبنون وااللتراض 

 25404برلم       25125122

احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  توصية بسيطة  شرين متضامن  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  163

او الرهن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، الحكوميه والبنون وااللتراض 

 25404برلم       25125122تاريخ : 

 

احمد دمحم ابراهيم ابو هي،  توصية بسيطة  شرين متضامن  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  164

او الرهن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ،  الحكوميه والبنون وااللتراض

 25404برلم       25125122تاريخ : 

 

ايه سامح ابراهيم ابراهيم  شركة تضامن  شرين موصى  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  165

الرهن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :  والبنون وااللتراض او

 25404برلم       25125122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ايه سامح ابراهيم ابراهيم  شركة تضامن  شرين موصى  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  166

هن للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : والبنون وااللتراض او الر

 25404برلم       25125122

ايه سامح ابراهيم ابراهيم  توصية بسيطة  شرين موصى  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  160

للشرين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : والبنون وااللتراض او الرهن 

 25404برلم       25125122

ايه سامح ابراهيم ابراهيم  توصية بسيطة  شرين موصى  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  -  161

رين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ : والبنون وااللتراض او الرهن للش

 25404برلم       25125122

سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  162

ين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، الحكوميه والبنون وااللتراض او الرهن للشر

 25404برلم       25125122تاريخ : 

سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  شركة تضامن  مدير و شرين  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  105

ن / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، الحكوميه والبنون وااللتراض او الرهن للشري

 25404برلم       25125122تاريخ : 

سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  101

ن / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، الحكوميه والبنون وااللتراض او الرهن للشري

 25404برلم       25125122تاريخ : 

 

سامح ابراهيم ابراهيم عيسى  توصية بسيطة  مدير و شرين  االداره والتوليع والتعامل مع الجهات الحكوميه وغير  -  102

ين / سامح ابراهيم ابراهيم منفردا وله حك توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر ، الحكوميه والبنون وااللتراض او الرهن للشر

 25404برلم       25125122تاريخ : 

 

جوده على حسن خليل  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع واتخاذ كافه االجراءات المانونيه نيابه عن  -  103

    25125122مجتمعان ولهما حك االلتراض من البنون التجاريه بكافه انواعها ، تاريخ :  الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردان او

 26520برلم   

جوده على حسن خليل  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع واتخاذ كافه االجراءات المانونيه نيابه عن  -  104

    25125122ما حك االلتراض من البنون التجاريه بكافه انواعها ، تاريخ : الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردان او مجتمعان وله

 26520برلم   

يحى احمد عبد المنعم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع واتخاذ كافه االجراءات المانونيه نيابه  -  105

حك االلتراض من البنون التجاريه بكافه انواعها ، تاريخ :  عن الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردان او مجتمعان ولهما

 26520برلم       25125122

يحى احمد عبد المنعم ابراهيم  شركة تضامن  مدير و شرين  حك االداره والتوليع واتخاذ كافه االجراءات المانونيه نيابه  -  106

ك االلتراض من البنون التجاريه بكافه انواعها ، تاريخ : عن الشركة باسمها وتحت عنوانها منفردان او مجتمعان ولهما ح

 26520برلم       25125122

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 24332برلم       25125154دمحم يونس على دمحم وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1

 24332برلم       25125154دمحم يونس على دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

 1355برلم       25125150عمر هندى و على السمان  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  3

 1355برلم       25125150ر عنه شركة تضامن ، تاريخ : على السمان دمحم على وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشه -  4

 25002برلم       25125150دمحم عشرى وشركاه  توصية بسيطة  ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5

شركة العرب تريد لالستيراد والتصدير عبد الحميد شولى عبد الحميد وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  6

 10225برلم       25125150تضامن ، تاريخ : 

 برلم      25125150عبد الحميد شولى عبد الحميد وشريكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  0

10225 

برلم       25125150عبد الحميد شولى عبد الحميد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  1

10225 

 26520برلم       25125122جوده على حسن وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

 26520برلم       25125122ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ : الجوده للمماوالت العامة  شركة ت -  15

 25112برلم       25125122عمرو حسيب وشريكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تاريخ :  -  11

برلم       25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكته  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  12

25404 

برلم       25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توليع شركة تضامن ، تاريخ :  -  13

25404 

برلم       25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكته  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  14

25404 

برلم       25125122سامح ابراهيم ابراهيم عيسى وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توليع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  15

25404 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4333برلم       25125154، تاريخ :  2255جمال فوزى رمضان دمحم     -  1

 4333برلم       25125154، تاريخ :  2256  2523/12/20جمال فوزى رمضان دمحم  سارى حتى  -  2

 12166برلم       25125154، تاريخ :  2265  2524/6/14نيفين رفعت فوزى زخارى  سارى حتى  -  3

 6522برلم       25125154، تاريخ :  2262 شمس الدين    صيدليه د / دمحم -  4

 6522برلم       25125154، تاريخ :  2263  2525/0/35صيدليه د / دمحم شمس الدين  سارى حتى  -  5

 4333برلم       25125154، تاريخ :  2253جمال فوزى رمضان دمحم     -  6

 4333برلم       25125154، تاريخ :  2254  2523/54/51جمال فوزى رمضان دمحم  سارى حتى  -  0

 2632برلم       25125156، تاريخ :  2221  2524/50/20مصطفى فتوح شحاته  سارى حتى  -  1

 2632برلم       25125156، تاريخ :  2221  2524/50/20مصطفى فتوح شحاته  سارى حتى  -  2

 0102برلم       25125150، تاريخ :  3522  2521/52/11دمحم سيد دمحم محمود  سارى حتى  -  15

 15461برلم       25125150، تاريخ :  3516  2521/53/51عبد هللا عوده على شاهين  سارى حتى  -  11

 2230برلم       25125151، تاريخ :  3545دمحم عبد الراضى خليل محمود     -  12

 2230برلم       25125151، تاريخ :  3541دمحم عبد الراضى خليل محمود     -  13

 15252برلم       25125111، تاريخ :  3553  2525/15/13خالد حسن عبد الرحيم جعفر  سارى حتى  -  14

 15516برلم       25125111، تاريخ :  3552مراد ناجى جندى توفيلس     -  15

 1511برلم       25125111، تاريخ :  3555  2522/53/54تور/ ماجد متى خله  سارى حتى صيدليه الدك -  16

 3202برلم       25125125، تاريخ :  3512هويدا فوزى عبد العزيز     -  10

 3202برلم       25125125، تاريخ :  3513  2522/11/51هويدا فوزى عبد العزيز  سارى حتى  -  11

 3636برلم       25125121، تاريخ :  3515  2523/11/53ين ابو العنين  سارى حتى جمال دمحم حس -  12

 12140برلم       25125121، تاريخ :  3510مصطفى عبد الحميد على حسن     -  25

 3355برلم       25125122، تاريخ :  3152  2512/12/22عماد الدين على الدسولى  سارى حتى  -  21

 15131برلم       25125122، تاريخ :  3514  2525/51/21سدران صليب  سارى حتى  صفوت عطاهلل -  22

 0022برلم       25125125، تاريخ :  3152يسرا دمحم احمد     -  23

 0022برلم       25125125، تاريخ :  3115  2521/52/52يسرا دمحم احمد  سارى حتى  -  24

 5625برلم       25125125، تاريخ :  3121  2524/51/10احمد حامد دمحمدمحم  سارى حتى  -  25

 1264برلم       25125126، تاريخ :  3134سامى حنا شحاته بشاى     -  26

 1264برلم       25125126، تاريخ :  3135  2522/51/12سامى حنا شحاته بشاى  سارى حتى  -  20

 11532برلم       25125126، تاريخ :  3156  2522/51/10السيد سليم دمحم سليم  سارى حتى  -  21



 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

 11211برلم       25125126، تاريخ :  3141  2523/11/10دمحم فاروق السيد المرسى  سارى حتى  -  22

 5256برلم       25125126، تاريخ :  3155  2524/54/12دمحم المهدى على همام  سارى حتى  -  35

 15662برلم       25125126، تاريخ :  3155  2521/56/20حتى عبد الحليم صالح الدين جالل  سارى  -  31

 15642برلم       25125126، تاريخ :  3153  2521/56/13سيده امين سيد دمحم  سارى حتى  -  32

 2033برلم       25125120، تاريخ :  3152حلمى مرزوق رته     -  33

 2033برلم       25125120، تاريخ :  3165حلمى مرزوق رته     -  34

 2033برلم       25125120، تاريخ :  3161  2521/53/35حلمى مرزوق رته  سارى حتى  -  35

 0445برلم       25125120، تاريخ :  3102هانى صدلى خليل جرجس     -  36

 0445برلم       25125120، تاريخ :  3103  2521/55/35هانى صدلى خليل جرجس  سارى حتى  -  30

 5034برلم       25125121، تاريخ :  3112  2524/52/24سعيد سيد مسعد سعيد  سارى حتى  -  31

 1222برلم       25125122، تاريخ :  3125  2524/55/10عماد حنفى دمحم حسن  سارى حتى  -  32

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجديدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5410برلم       25125151، تاريخ :  2234  2524/56/13شركة المراكبى لتوريدات المالبس الجاهزه  سارى حتى  -  1

 5564برلم       25125151، تاريخ :  2224  2524/2/15هانى البدرى وشريكته  سارى حتى  -  2

 5564برلم       25125151، تاريخ :  2224  2524/2/15هانى البدرى وشركاه  سارى حتى  -  3

 1242برلم       25125154، تاريخ :  2241  2524/55/51عبد العظيم العزب وشريكه  سارى حتى  -  4

 11211برلم       25125154، تاريخ :  2251  2524/1/13حماده عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  5

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2246محفوظ حسن محفوظ وشريكه     -  6

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2246عبد الرحيم عبد السالم وشريكه     -  0

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2240محفوظ حسن محفوظ وشريكه     -  1

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2240عبد الرحيم عبد السالم وشريكه     -  2

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2241  2521/54/51وشريكه  سارى حتى محفوظ حسن محفوظ  -  15

 2051برلم       25125154، تاريخ :  2241  2521/54/51عبد الرحيم عبد السالم وشريكه  سارى حتى  -  11

 3150برلم       25125156، تاريخ :  2213شركة د عادل فتح هللا بركات وشركاه     -  12

 3150برلم       25125156، تاريخ :  2214د عادل فتح هللا بركات وشركاه     شركة -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3150برلم       25125156، تاريخ :  2215شركة د عادل فتح هللا بركات وشركاه     -  14

 12223برلم       25125156، تاريخ :  3556  2524/51/54احمد شري، دمحم حسن وشريكه  سارى حتى  -  15

 12223برلم       25125156، تاريخ :  3556  2524/51/54 دمحم زكريا وشركاه  سارى حتى دمحم -  16
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