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عن تجارة  15289برلم  21191111فى  ، لٌد 111110111دمحم ممدوح عبدالتواب عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تمسٌم تربٌه وتعلٌم 6مجاورة  96وتوزٌع االلمشه ومستلزمات المصانع ، بجهة : لطعه 

، لٌد فى  111110111مكتب عماد عزٌز خلٌل معمدانى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

_المؤجر 12_أ_الحى 36ت داخلٌه ونمل عمال شركات ، بجهة : الدور االرضى لطعه عن مكتب رحال 15295برلم  21191112

 فاٌز عادل فاٌز

عن  15314برلم  21191118، لٌد فى  211110111طاهر ابراهٌم ابراهٌم دمحم سٌد األهل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 B2مجمع الفرسان  59تشغٌل معادن ، بجهة : 

عن  15313برلم  21191111، لٌد فى  511110111الجمل لتجارة الخضار والفاكهه بالتجزئة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 49الدور االول علوى الزهور سنتر سوق المجاوره  76تجارة خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : محل رلم 

عن  15335برلم  21191117، لٌد فى  211110111أس ماله ،  عبدالرحمن زكرٌا عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  55

 /العاشر من رمضان3/وحدة بc1ورشة خراطه ، بجهة : مجمع الصناعات الصغٌرة 

 15342برلم  21191121، لٌد فى  1111110111مؤسسة أحمد المسلمى للمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الدور الثانى علوى 3شمة  82عمار  48: مج  عن مماوالت عمومٌة ، بجهة

عن تصنٌع مخبوزات  5679برلم  21191128، لٌد فى  1111110111رائد فوزى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مجمع المصالح الحكومٌة الحى األول 2وحلوانى ، بجهة : عمار رلم 

عن ورشة تصلٌح  15313برلم  21191113، لٌد فى  51110111س ماله ،  كامل عاطف دمحم كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  58

الشهابً _ المؤجر عبد العظٌم احمد  46مجمع الصناعات الصغٌرة مجاورة  B3 165محل رلم  165ردٌاتٌر ، بجهة : وحده رلم 

 عٌسً احمد فتح هللا

عن تورٌد لطع  15327برلم  21191114، لٌد فى  511110111محمود عبدهللا احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 صناعات صغٌرة B3 111غٌار واكسسوارات سٌارات وجمٌع مستلزماتها ، بجهة : وحدة 

، لٌد فى  111110111مكتب محمود عبدالحمٌد عبدالمادر احمد للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الحى الثانى عشر 38كتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : لطعة عن م 15337برلم  21191121

، لٌد فى  111110111مكتب حنا عبد الملن غالً عبده للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

المؤجر /  - 1636رلم  عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الحً العاشر لطاع / د / لطعة 15344برلم  21191122

 جمٌانه فرحات ٌوسف

عن مكتب  15356برلم  21191128، لٌد فى  511110111عاهد عبدالحلٌم محمود البابا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

ن وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة لذل 6من المجموعة  36والفمرة  19تصدٌر ونمل البري الداخلى للبضائع دون المجموعة 

النشاط وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه إال بعد المٌد 

المجاورة  111بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص الالزمة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البري ، بجهة : لطعة 

 1شمة  19

عن مكتب  15356برلم  21191128، لٌد فى  511110111هد عبدالحلٌم محمود البابا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عا -  63

وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة لذلن  6من المجموعة  36والفمرة  19تصدٌر ونمل البري الداخلى للبضائع دون المجموعة 



 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 جشجوال ي

والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه إال بعد المٌد  النشاط وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب

 55بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص الالزمة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البري ، بجهة : المحطة الجدٌدة 

 ش دمشك

، لٌد فى  111110111الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مكتب طه مرسً دمحم المرسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال -  64

 9الحً  71مجاورة  48عمارة  2عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات ، بجهة : شمة  15361برلم  21191129

عن صٌانة  15372برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد نور الدٌن عبد المجٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 مركز الحً الثانً / المؤجر مصطفً دمحم دمحم 2عمارة   2,  1وبٌع لطع غٌار السٌارات ، بجهة : محالت 

عن تجاره وبٌع  15292برلم  21191112، لٌد فى  511110111حبٌب لتجاره وبٌع السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 /المؤجر صالح ابراهٌم حسن 4ه بدروم /مجاور 1/شمه  62سٌارات ، بجهة : ق 

عن معرض  15316برلم  21191118، لٌد فى  1111110111هٌثم حسٌن على ابو رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ارض مشروع مودرن الصفا اول 36مستلزمات صناعٌة ، بجهة : 

عن معرض  15316برلم  21191118فى ، لٌد  1111110111هٌثم حسٌن على ابو رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 67مستلزمات صناعٌة ، بجهة : سوق الخٌر المجاورة التاسعة محل 

عن ورشة مٌكانٌكا  15315برلم  21191111، لٌد فى  511110111طارق باز دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 14مجاورة  123سٌارات ، بجهة : الدور األرضً لطعة 

عن  15321برلم  21191113، لٌد فى  1111110111صطفً دمحم حسن ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علٌه م -  71

 الحى العاشر 1ج  548ورشة مالبس داخلٌة ، بجهة : عمار رلم 

 15331برلم  21191116، لٌد فى  5111110111احمد أبو مسلم عبد السمٌع عزب عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

عمان  21عن تجارة المسامٌر والعدد الٌدوٌة ومستلزمات الورش والمصانع واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : محل رلم 

 سنتر المرحلة الثانٌة

عن تورٌدات عمومٌة  15332برلم  21191116، لٌد فى  511110111سامح فتحً حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 جنوب الحً العاشر 154عمارة  17مة رلم ، بجهة : ش

عن تصنٌع بالستٌن ،  15347برلم  21191122، لٌد فى  211110111دمحم ابراهٌم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 /العاشر من رمضان6/جنوب غرب أ496بجهة : لطعه

، لٌد فى  111110111ال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب دمحم ابراهٌم حافظ ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العم -  74

-15عماره - 1مربع -نموذج /ج/ مدخل ب - 5عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل العمال ، بجهة : شمه  15371برلم  21191131

 المؤجر احمد عفٌفً احمد 51مجاوره 

عن تعبئة مواد  15314برلم  21191111ى ، لٌد ف 211110111صموائٌل مٌخائٌل شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 41هاٌدى سنتر مجاورة  117غذائٌة ، بجهة : محل 

عن مماوالت  15323برلم  21191114، لٌد فى  1111110111محمود طه دمحم السٌد زٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ان / المؤجر طه دمحم السٌد زٌنهالعاشر من رمض 1شمة  41عمارة  39عامة وتركٌب أعمال سباكة ، بجهة : مج 

، لٌد فى  111110111مكتب ناصر دمحم السٌد لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

المؤجر زٌنب  -14/الحً 41عماره  33عن مكتب نمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، بجهة : شمه 15345برلم  21191122

 بكر عبداللطٌف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

عن  9219برلم  21191124، لٌد فى  511110111حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 مجمع ج مشروع المجمعات الصناعٌة الصغٌرة 115صناعات معدنٌة وهندسٌة ، بجهة : لطعة رلم 

عن  9219برلم  21191124ٌد فى ، ل 511110111حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 نجوم الصفا د 18صناعات معدنٌة وهندسٌة ، بجهة : محل 

مكتب ابراهٌم لطفً حسن علً حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات بسٌارات الغٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

مال الشركات بسٌارات الغٌر ، بجهة : الدور عن مكتب رحالت داخلٌة لنمل ع 15368برلم  21191131، لٌد فى  111110111

 15مجاوره  181االرضً لطعه 

عن تجاره لطع  12712برلم  21191112، لٌد فى  211110111هند عادل صبري رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 أ مركز ستٌا 11غٌار السٌارات الكوري ، بجهة : محل رلم 

عن تجاره لطع  12712برلم  21191112، لٌد فى  211110111هند عادل صبري رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 183مربع و /لطعه  14غٌار السٌارات الكوري ، بجهة : مجاوره 

عن تورٌدات  15315برلم  21191118، لٌد فى  151110111ولٌد فاٌز دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 االردنٌة 1مصرٌة سنتر  54هٌدرولٌن ونٌوماتٌن ومستلزمات المصانع ، بجهة : شمه 

، لٌد فى  111110111مكتب دمحم دمحم البكرى حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

الحى  2أ منطمة  364ت ، بجهة : شمة بالدور الثانى لطعة عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركا 15311برلم  21191119

14 

، لٌد فى  111110111مكتب دمحم اكرم مختار  لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

/ 46/مجاوره 3عن مكتب نمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، بجهة : وحده رلم  15333برلم  21191116

 /العاشر من رمضان2/مربع13عماره

عن مستلزمات مصانع  15336برلم  21191121، لٌد فى  211110111احمد دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 نموذج د مجمع الصفا 1، بجهة : محل رلم 

عن مستلزمات مصانع  15336برلم  21191121، لٌد فى  211110111احمد دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش جمال حمدان امتداد مصطفً النحاس 13، بجهة : 

عن مماوالت  15348برلم  21191122، لٌد فى  111110111محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 العاشر من رمضان 1شمة  215لطعة  19عامة ، بجهة : مج 

عن نمل عمال ،  15369برلم  21191131، لٌد فى  111110111ل دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أسامة جما -  89

 11شمة  16عمارة  39بجهة : مجاورة 

عن نمل عمال ،  15369برلم  21191131، لٌد فى  111110111أسامة جمال دمحم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ر الناحٌة طنان للٌوب ملن حسن عبد الرازق أبو شعٌرةبجهة : شارع دٌ

عن  15353برلم  21191124، لٌد فى  1111110111احمد ٌوسف عبدالعظٌم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 مركز الصباح االردنٌة 5عمارة  4مماوالت عامة وتشطٌبات وتورٌد مستلزمات المماوالت ، بجهة : شمة 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 

 21191129،لٌدت فى  198110111احمد سامى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد جمٌع المستلزمات المرورٌة   ،رأس مالها    -  1

 13مربع أي المجاورة  3عمارة  1، عن تورٌد جمٌع المستلزمات المرورٌة ، بجهة : وحده  15361برلم 

من  36والفمره  19شركة احسان عبدالباري طاحون وشركائها   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه  -  2

، عن االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه  15374برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111(  ،رأس مالها   6المجموع

 16مجاوره-113لطعه-3ه( ، بجهة : شم6من المجموع 36والفمره  19

 1111110111مصطفى سعٌد عبدالحلٌم وطارق نصر عبدهللا عرابً   شركة  ،  تورٌدات كهربائٌة وصناعٌة  ،رأس مالها    -  3

الدور االرضً المركز التجارى  28، عن تورٌدات كهربائٌة وصناعٌة ، بجهة : محل رلم  15324برلم  21191114،لٌدت فى 

 مركز المدٌنة الرئٌسً MC3المنطمة  24المطعة رلم  3ٌة سنتر االدارى السكنى مصر

،لٌدت فى  1511110111شركه دمحم رأفت حافظ بدوي وشرٌكٌه   شركة  ،  تصنٌع مالبس جاهزه  ،رأس مالها    -  4

ب غرب المنطمه الصناعٌه جنو-53، عن تصنٌع مالبس جاهزه ، بجهة : لطعة االرض الصناعٌه رلم 15373برلم  21191131

 6أ

،لٌدت فى  181110111سالم عطٌه دمحم عطٌه وشركاه   شركة  ،  خراطة وتشكٌل وتشغٌل المعادن  ،رأس مالها    -  5

 46بمجمع الزهراء مجاورة  315و  314، عن خراطة وتشكٌل وتشغٌل المعادن ، بجهة : الوحدة رلم  15334برلم  21191117

شركة  ،   مناحل وانتاج وتجارة منتجات النحل ) عسل وغذاء الملكات وحبوب اللماح    ممدوح دمحم دمحم أبو هاشم وشرٌكه -  6

وخبز النحل والبروبلٌس وطلع النخل والجنسنج وادوات النحل وتجارة مستحضرات التجمٌل المحلٌة من المواد الطبٌعٌة  ،رأس 

وتجارة منتجات النحل ) عسل وغذاء الملكات ، عن مناحل وانتاج  15318برلم  21191113،لٌدت فى  511110111مالها   

وحبوب اللماح وخبز النحل والبروبلٌس وطلع النخل والجنسنج وادوات النحل وتجارة مستحضرات التجمٌل المحلٌة من المواد 

 18مجاورة  5بالعمار رلم  1الطبٌعٌة ، بجهة : محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 د  تعدٌالت السجل التجارى أفرا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تارٌخ    8154نصر ابراهٌم توفٌك فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191112، وفى تارٌخ    9412ٌاسر صابر حداد الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191113، وفى تارٌخ    5491دمحم ابو الفتوح دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    13514 عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 4

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11322ثروت دمحم اسماعٌل موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191114، وفى تارٌخ    13847محسن السٌد عبدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد   - 6

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    8199اٌمن شعبان ٌوسف مجاور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    11198جالل احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم زكرٌا دمحم    - 8

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    11139حسن دمحم ٌوسف على عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 تم محو المٌد

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    13516دالحمٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد عبدالحمٌد عب   - 11

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    15241دمحم ابراهٌم رضوان اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191128، وفى تارٌخ    4935راهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم احمد اب   - 12

 المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  21191111وفً تارٌخ ،   12311جالل فرج دمحم حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   11115السٌد عبد ربه امٌن عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   13381احمد محمود فهمى علوان داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   21111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   11245دمحم انور ابراهٌم مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   11322ثروت دمحم اسماعٌل موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

  جنٌه  11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191113وفً تارٌخ ،   6843ابراهٌم بدروس اسطفانوس جوار جٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   11111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

وفً   6843جر فرد ،، سبك لٌده برلم مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ابراهٌم بدروس اسطفانوس جوارجٌوس  تا -  7

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191113تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   15286عالء ربٌع محمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   8698اشرف عبدة حسن طاٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   14883بك لٌده برلم اٌمن ٌوسف عزب عطٌه  تاجر فرد ،، س -  11

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   12511ولٌد دمحم احمد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   11111حسن السٌد دمحم دسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   12499برلم خضر احمد دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  13

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   14366دمحم سمٌر كامل احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   15315ولٌد فاٌز دمحم عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114وفً تارٌخ ،   9596ناجح ادٌب نجٌب سدران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   711110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  21191115وفً تارٌخ ،   6941خالد حسن جاب هللا منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   11145دمحم عبداللطٌف خلٌفه احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191122وفً تارٌخ ،   11735احمد محٌى امٌن محٌى الدٌن عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191122وفً تارٌخ ،   9762مكتب نمل بضائع احمد حامد سلٌمان احمد داؤد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   5296دمحم مصطفً جمال الدٌن السوٌفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251110111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   11946رباب عصام حامد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   7343لٌده برلم متولى عبدالعظٌم متولى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك  -  23

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 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 جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   13136اٌمن دمحم عبدالرازق دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   8821اٌه عادل عبد هللا عٌسى عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   11672رد ،، سبك لٌده برلم فرج دمحم فرج ابو احمد  تاجر ف -  26

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  15288    دمحم السٌد مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  1

 14الحى  2لطاع و منطمه  385، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  15291الراوي للتسوٌك العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 53د_منزل _مربع 14الـتأشٌر:   ، وحده بالدور الثانً _المجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  15289دمحم ممدوح عبدالتواب عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 تمسٌم تربٌه وتعلٌم  6مجاورة  96الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  8154نصر ابراهٌم توفٌك فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الدور االول 6المنطمه الصناعٌه جنوب غرب أ  315، لطعه رلم 

وفً تارٌخ  15291مكتب فتحى السٌد زكى السٌد سالم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 (الحى العاشر _المؤجر حنان دمحم بٌومى دمحم 1/)د31 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 21191112

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  15298ناٌف عبدالمنعم عبدالعاطً ناٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 35مجاورة  182لطعة  2الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  12712برلم    هند عادل صبري رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  7

 أ مركز ستٌا 11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  12712هند عادل صبري رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

  183مربع و /لطعه  14الـتأشٌر:   ، مجاوره 

وفً تارٌخ  15295ٌز خلٌل معمدانى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب عماد عز -  9

 _المؤجر فاٌز عادل فاٌز 12_أ_الحى 36تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعه  21191112

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  12712هند عادل صبرى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 أ / مركز ستٌا 11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  15299اسالم عادل حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 46مجاورة  2مربع  1الـتأشٌر:   ، شمة 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  15293عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن دمحم رجب دمحم  -  12

 / االردنٌة _المؤجر احمد صابر احمد 3/ المصرٌه سنتر 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191112وفً تارٌخ  15294احمد زغلول جالل  حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 _المؤجر خالد ابراهٌم المعاملى 38مجاوره  1عماره  6الـتأشٌر:   ، محل 

مكتب لٌزه صلٌب مكسٌموس للرحالت الداخلٌه ونمل عمال المصانع بٌسٌارات الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  36مجاورة  39عمارة  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191112وفً تارٌخ  15297

 21191112وفً تارٌخ  15311، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    متب دمحم حبٌب احمد حسن للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  -  15

 ش مشروع واحة الزهور  15عمارة  318تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  15296مكتب السٌد دمحم سالم دمحم للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 _الصفا سنتر _المؤجر حنان ٌوسف عطٌة السعٌد 62_نموذج أ_سوق مجاورة 21صف الـتأشٌر:   ، وحدة العنوان , و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  15292حبٌب لتجاره وبٌع السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 براهٌم حسن/المؤجر صالح ا 4بدروم /مجاوره  1/شمه  62الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  15313كامل عاطف دمحم كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

الشهابً _ المؤجر عبد العظٌم احمد عٌسً  46مجمع الصناعات الصغٌرة مجاورة  B3 165محل رلم  165الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

 احمد فتح هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  15311ٌح عٌد عرفه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مد -  19

 الحى العاشر ثانى 1شمة  211، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  11245دمحم انور ابراهٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 صٌدناوي /بملن سالمه علً حمدان 2مركز الحً االول عماره 2/8لـتأشٌر:   ، محل رلم ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  15312هشام دمحم السٌد دمحم دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  26محل  2الـتأشٌر:   ، المصرٌة سنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  11322، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ثروت دمحم اسماعٌل موسى  -  22

 فدان طرٌك بلبٌس العاشر 81بلون ب منطمة  8الـتأشٌر:   ، المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  15286عالء ربٌع محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 6جنوب غرب أ351:   ، لطعه الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  11746سعٌد عبدهللا دسولى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 االردنٌه /بملن اٌمن الٌشع جورجً- 2المشروع االستثماري 11عماره رلم5الـتأشٌر:   ، وحده رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  15314 سٌد األهل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طاهر ابراهٌم ابراهٌم دمحم -  25

  B2مجمع الفرسان  59وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  15316هٌثم حسٌن على ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 روع مودرن الصفا اولارض مش 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  15316هٌثم حسٌن على ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 67الـتأشٌر:   ، سوق الخٌر المجاورة التاسعة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  15315ولٌد فاٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 االردنٌة 1مصرٌة سنتر  54الـتأشٌر:   ، شمه 



 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 جشجوال ي

 15317مكتب اسماعٌل عبدالخالك منتصر سٌف للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 31ورة مجا 1عمارة  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191119وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  15318مكتب دمحم أحمد منصور على للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 11جنوب الحى  87عمارة  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191119

وفً تارٌخ  15311ركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم دمحم البكرى حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الش -  31

 14الحى  2أ منطمة  364تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة بالدور الثانى لطعة  21191119

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  15311دمحم محمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الحى العاشر  11شمة  212أشٌر:   ، عمارة الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  15312والء حسن عبداللطٌف عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 14الحى  66عمارة  11الـتأشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  15319فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب على رمضان حسن على للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر -  34

  15الحى  216عمارة  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191119

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  4828ماجد عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 Aى مجمع مبارن مبن 95، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  15315طارق باز دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 14مجاورة  123، الدور األرضً لطعة 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191111وفً تارٌخ  4828ماجد عبدالرحمن دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 Aمجمع مبارن مبنى  95الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  4828ماجد عبدالرحمن دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 االردنٌة 3عمارة  2المشروع االستثمارى  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  15314د ،  سبك لٌده برلم    صموائٌل مٌخائٌل شحاته ، تاجر فر -  39

 41هاٌدى سنتر مجاورة  117الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  15313الجمل لتجارة الخضار والفاكهه بالتجزئة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 49الدور االول علوى الزهور سنتر سوق المجاوره  76م , وصف الـتأشٌر:   ، محل رل

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  13341عبدالحلٌم عبدهللا عبدالمجٌد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 عمان سنتر االردنٌة المرحله االولى  4و  3وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  15316د العماله الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب الشربٌنى لتورٌ -  42

 7عمارة  61مجاورة  15وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  12979عادل عزٌز سلٌمان صالح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 شارع عٌسً السعدٌة  22وصف الـتأشٌر:   ، فاٌد 

نوان , تم تعدٌل الع 21191113وفً تارٌخ  15321علٌه مصطفً دمحم حسن ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الحى العاشر  1ج  548وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  15319دمحم رجب عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 49مجاورة  13عمارة  4، وحدة رلم 



 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 جشجوال ي

وفً تارٌخ  15317لداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم جمعه السٌد عبدالفتاح على للرحالت ا -  46

 61مجاورة  11عماره  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور األرضً شمة  21191113

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  15323اسالم ابراهٌم عمران عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  51/د الدور األرضً سوق مجاورة 9الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  15323محمود طه دمحم السٌد زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 العاشر من رمضان / المؤجر طه دمحم السٌد زٌنه 1شمة  41عمارة  39الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  15326دالمنعم ناجى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عب -  49

 49سنتر الزهور مجاورة  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  15327محمود عبدهللا احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 صناعات صغٌرة  B3 111الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  15325كرٌم دمحم المهدى عبدالخالك صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 مجمع عبدالممصود  11عمارة  9وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  11598سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،   -  52

 مجمع تبارن الصناعى  jمبنى  146الـتأشٌر:   ، الوحدة الصناعٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  11598دمحم عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مجمع تبارن الصناعى   jمبنى  146:   ، الوحدة الصناعٌة رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  15331مصطفً احمد عبدالحلٌم غالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الشرلٌه-العاشر من رمضان - 31,31لطعه-5شمه-الحً األول-7مج-الـتأشٌر:   ، شارع االندلس 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  15331احمد أبو مسلم عبد السمٌع عزب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 عمان سنتر المرحلة الثانٌة 21, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم  21191116وفً تارٌخ  6446سعٌد غرٌب دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ، الحوض الطوٌل

وفً تارٌخ  15333مكتب دمحم اكرم مختار  لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 /العاشر من رمضان2/مربع13/ عماره46/مجاوره 3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، وحده رلم  21191116

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  11444فتحى دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الدور الرابع علوي 2البترا مول مرحلة  6عمارة  12، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  15332سامح فتحً حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 جنوب الحً العاشر 154عمارة  17، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  15328احمد عاطف عبد الرؤف برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 حً المهندسٌن 63عمارة  63مجاورة  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  15329دمحم دمحم نوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حسٌن -  61

 ثان 36مجاورة  2ج هاٌدي سنتر  4الـتأشٌر:   ، محل 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21191117وفً تارٌخ  11152النمر لتجارة زٌوت السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  12لطاع س الحى  21الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 



 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 جشجوال ي

وفً تارٌخ  11152مكتب عبدالداٌم احمد دمحم عطٌه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  12لطاع س الحى  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة رلم  21191117

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  15335عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالرحمن زكرٌا -  64

 /العاشر من رمضان3/وحدة بc1وصف الـتأشٌر:   ، مجمع الصناعات الصغٌرة 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21191121وفً تارٌخ  11451داود بان لمواد التعبئة والتغلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شارع بور سعٌد بجوار مسجد الطاهرات  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15339دمحم عاشور حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 16الحى  5،  4منطمة  528عمارة  5الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15341بدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد شحاته دمحم ع -  67

 الدور االرضً الشروق ستورز شارع الضراٌب  19الـتأشٌر:   ، محل 

ارٌخ وفً ت 15338مكتب نجالء سمٌر على حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 17مجاورة  71تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضً لطعة  21191121

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  15336احمد دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 نموذج د مجمع الصفا  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  15336 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم محمود دمحم -  71

 ش جمال حمدان امتداد مصطفً النحاس 13، 

وفً تارٌخ  15337مكتب محمود عبدالحمٌد عبدالمادر احمد للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الحى الثانى عشر  38تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة  21191121

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  15199اسامه ٌحٌى عبد المنعم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الدور الرابع مدخل أ  3المصرٌة سنتر  43وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  15341سالم دمحم دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 53الدور العلوى مشروع االحالم مجاورة  4، محل 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  15342مؤسسة أحمد المسلمى للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الدور الثانى علوى  3شمة  82عمار  48العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  15343أحمد عبدالحكٌم مصطفً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 أ 4محل رلم  13الـتأشٌر:   ، مجمع عبدالممصود عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  15349د حلمً عبدالسمٌع عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  76

 /مول الجوهره 448وصف الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  15346كاملٌا دمحم عبد المادر عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 مول الصباح االردنٌة العاشر من رمضان 2عمارة  3لـتأشٌر:   ، محل ا

وفً تارٌخ  15345مكتب ناصر دمحم السٌد لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 بداللطٌف بكرالمؤجر زٌنب ع -14/الحً 41عماره  33تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 21191122

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  15347دمحم ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 /العاشر من رمضان6/جنوب غرب أ496، لطعه



 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 جشجوال ي

وفً تارٌخ  15344ه برلم    مكتب حنا عبد الملن غالً عبده للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  81

 المؤجر / جمٌانه فرحات ٌوسف - 1636تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحً العاشر لطاع / د / لطعة رلم  21191122

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  15348محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 العاشر من رمضان 1شمة  215لطعة  19شٌر:   ، مج الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  7263دمحم عوض عوٌس جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 b3شرق -jمبنً 144الـتأشٌر:   ، الوحده الصناعٌه رلم

وفً تارٌخ  15351الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب ماهر عوض بشارة داود للرحالت الداخلٌة ونمل عمال -  83

  61المجاورة 99فٌال  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191123

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  9219حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 مجمع ج مشروع المجمعات الصناعٌة الصغٌرة  115رلم الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  15351عمرو عبدالرحمن اسماعٌل حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الجوهرة مول  237وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  11951عادل ابراهٌم دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الماسة مول االردنٌة 4و  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  15353احمد ٌوسف عبدالعظٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 مركز الصباح االردنٌة  5عمارة  4وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  15352ادهم فكرى للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 4شمة  4الـتأشٌر:   ، االردنٌة المرحلة الرابعة ع 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21191124وفً تارٌخ  9219حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 مجمع ج مشروع المجمعات الصناعٌة الصغٌرة 115الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191124وفً تارٌخ  9219حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 نجوم الصفا د  18الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  15354مان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فٌروز عثمان احمد ابراهٌم عث -  91

 دور ارضً- 2مجاوره -وصف الـتأشٌر:   ، مول ابو الوفا

وفً تارٌخ  15355مكتب صباح دمحم مبارن علً للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الحً الثانً عشر-ل335عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه تم ت 21191127

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  11946رباب عصام حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 مجمع عبد الممصود MC10ق -22ب عماره  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  14491رد ،  سبك لٌده برلم    اسامه كمال شاكر حنا ، تاجر ف -  94

 ش السنترال  225عمار  23، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  8128حاتم دمحم فوزى احمد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

  18حل م 25الـتأشٌر:   ، سوق مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  15357شرٌف دمحم عبد الوهاب المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الكمال سنتر االردنٌه /المؤجر خالد حسنٌن فؤاد محمود -217الـتأشٌر:   ، مكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  15356  عاهد عبدالحلٌم محمود البابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  97

 1شمة  19المجاورة  111الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  15356عاهد عبدالحلٌم محمود البابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 ش دمشك 55الـتأشٌر:   ، المحطة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  5679زي احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رائد فو -  99

 مجمع المصالح الحكومٌة الحى االول  2، عمار رلم 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 21191128وفً تارٌخ  5679رائد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 مجمع المصالح الحكومٌة الحى األول  2، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  8768مٌنا منصور عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 مول الماسه عماره ب االردنٌة  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  15361مكتب طه مرسً دمحم المرسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 9الحً  71مجاورة  48عمارة  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  21191129

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129فً تارٌخ و 4917طه غرٌب محمود مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 مول مكة االردنٌة  12الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  15358حنان عبد الشافً حسن عزلالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ى _المؤجر احمد رجب احمد موسى تمسٌم اهال 12_مجاوره 185وصف الـتأشٌر:   ، وحده بالدور االرضى _

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  15359مكتب مصطفً العراٌشً لنمل البضائع الداخلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  5شمة  126لطعة  19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

وفً تارٌخ  15367داخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم عالء الدٌن دمحم احمد عبد الرحٌم للرحالت ال -  116

  34شمة  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، التهانً مول عمارة رلم  21191131

مكتب ابراهٌم لطفً حسن علً حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات بسٌارات الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 15مجاوره  181تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضً لطعه  21191131فً تارٌخ و 15368

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15362محمود عاطف دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 23مجاورة  237الـتأشٌر:   ، الدور االرضً ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15364م علً ابراهٌم شناف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌ -  119

 لطاع ب منطمة أ الحً العاشر 726الـتأشٌر:   ، الدور االرضً لطعة 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  15365صالح كامل منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  75لطعة  81مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الحً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15365صالح كامل منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، لرٌة السالم ملن كامل منصور دمحم

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  15366فرد ،  سبك لٌده برلم    الشٌخ لتجارة وتورٌد االعالف والحبوب ، تاجر  -  112

 لطاع د الحً العاشر 1836العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15363ضٌاء دمحم الهادي عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 دور ارضً 84مجاورة  235الـتأشٌر:   ، لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  15371احمد السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 64المجاوره -15عماره  41، وحده 

وفً تارٌخ  15371  مكتب دمحم ابراهٌم حافظ ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  115

المؤجر احمد  51مجاوره -15عماره - 1مربع -نموذج /ج/ مدخل ب - 5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه  21191131

 عفٌفً احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  15372احمد نور الدٌن عبد المجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 مركز الحً الثانً / المؤجر مصطفً دمحم دمحم 2عمارة   2,  1الـتأشٌر:   ، محالت  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  11128محمود عمر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 مجمع الشهابً  b3-132الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  11128د دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عمر عبدالحمٌ -  118

 الحً العاشر111عماره -14الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15369أسامة جمال دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 11شمة  16عمارة  39جاورة الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15369أسامة جمال دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، شارع دٌر الناحٌة طنان للٌوب ملن حسن عبد الرازق أبو شعٌرة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  15375بك لٌده برلم    محمود عمر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  121

 الحً العاشر-111عماره -14الـتأشٌر:   ، شمه

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد21191118وفً تارٌخ  14883اٌمن ٌوسف عزب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تصنٌع سلندرات هٌدرولٌن وكبس خراطٌم والتورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  8698اشرف عبدة حسن طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافة نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  11111ٌده برلم   حسن السٌد دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  3

 اصبح النشاط تورٌد أدوات صحٌة وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  6131نهى حسٌن احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ورٌدات عمومٌةتورٌد عمالة لخدمات نظافة وصٌانة وت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  8221حسٌن عثمان حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  7323إٌهاب دمحم ابو الفتوح عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

اصبح النشاط تصنٌع المالبس الداخلٌة والجاهزة والمشاركة فى المعارض الخارجٌة والداخلٌة فٌما عدا المالبس العسكرٌة وبعد 

 زمهالحصول على التراخٌص الال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح 21191115وفً تارٌخ  6821دمحم بدر دمحم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 النشاط / مماوالت عامة وتورٌد مواد البناء

ط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشا21191117وفً تارٌخ  12223رجب دمحم السٌد مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافة نشاط مماوالت عامه

وفً تارٌخ  11152مكتب عبدالداٌم احمد دمحم عطٌه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات21191117

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  11152ت السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   النمر لتجارة زٌو -  11

 التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  12258شرٌن ناجى فاٌك توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 6من المجموعه  36والفمره  19االستٌراد والتصدٌر عدا المجموعه  اضافه نشاط

تم تعدٌل النشاط , 21191124وفً تارٌخ  11122دمحم احمد وجدى دمحم كمال عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191124وفً تارٌخ  9219لٌده برلم   حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر ، تاجر فرد ،  سبك  -  13

 التأشٌر:  إلغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191127وفً تارٌخ  11946رباب عصام حامد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات وتجاره االدوات الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  14491سامه كمال شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  15

 اصبح النشاط تورٌد رولمان بلً ومستلزمات مصانع

صف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و21191128وفً تارٌخ  14754عبد الحلٌم دمحم غانم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اضافة نشاط النمل والرحالت الداخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  8768مٌنا منصور عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191128خ وفً تارٌ 13136اٌمن دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافه نشاط مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191128وفً تارٌخ  8821اٌه عادل عبد هللا عٌسى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات كهربائٌة عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  4917ر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه غرٌب محمود مرزوق ، تاج -  21

 الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  14312شكرى على على سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 زةالتأشٌر:  اصبح النشاط تورٌد الخرسانة الجاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  15343أحمد عبدالحكٌم مصطفً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  15356   عاهد عبدالحلٌم محمود البابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  2

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15311مكتب دمحم دمحم البكرى حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  15299ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عادل حسٌن دمحم ، تاج -  4

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15351مكتب ماهر عوض بشارة داود للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191123

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  15314ابراهٌم ابراهٌم دمحم سٌد األهل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طاهر  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15344مكتب حنا عبد الملن غالً عبده للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 شركة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ال21191122

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  15331مصطفً احمد عبدالحلٌم غالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  15331احمد أبو مسلم عبد السمٌع عزب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  15289دمحم ممدوح عبدالتواب عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  15316مكتب الشربٌنى لتورٌد العماله الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  15314صموائٌل مٌخائٌل شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  15312هشام دمحم السٌد دمحم دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15345مكتب ناصر دمحم السٌد لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصت21191122

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  15347دمحم ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191122وفً تارٌخ  15349احمد حلمً عبدالسمٌع عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  15311دمحم محمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: 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 جشجوال ي

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191119وفً تارٌخ  15312والء حسن عبداللطٌف عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  15351عمرو عبدالرحمن اسماعٌل حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191112وفً تارٌخ  15293ٌاسمٌن دمحم رجب دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  15342مؤسسة أحمد المسلمى للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  15291الراوي للتسوٌك العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15371مكتب دمحم ابراهٌم حافظ ابراهٌم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191131

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  15372احمد نور الدٌن عبد المجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  4828ماجد عبدالرحمن دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121تارٌخ  وفً 15341السٌد شحاته دمحم عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  15323محمود طه دمحم السٌد زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15337فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب محمود عبدالحمٌد عبدالمادر احمد للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر  -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  15353احمد ٌوسف عبدالعظٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15319خلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب على رمضان حسن على للرحالت الدا -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  15362محمود عاطف دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  15292اره وبٌع السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حبٌب لتج -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  15366الشٌخ لتجارة وتورٌد االعالف والحبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  15339عاشور حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  34

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

 15317مكتب اسماعٌل عبدالخالك منتصر سٌف للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 ة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشرك21191119وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  15352ادهم فكرى للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  12712هند عادل صبري رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 لتأشٌر: خاصا

وفً تارٌخ  15355مكتب صباح دمحم مبارن علً للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191127

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  15288دمحم السٌد مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  15329دمحم حسٌن دمحم دمحم نوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  15328عاطف عبد الرؤف برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  41

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15317مكتب دمحم جمعه السٌد عبدالفتاح على للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصف التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة21191113

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  15375محمود عمر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  15336احمد دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  15365صالح كامل منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  15364ابراهٌم علً ابراهٌم شناف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  15294احمد زغلول جالل  حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  15323اسالم ابراهٌم عمران عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15367الء الدٌن دمحم احمد عبد الرحٌم للرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم ع -  49

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191131

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  15319دمحم رجب عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 : خاصالتأشٌر

 15297مكتب لٌزه صلٌب مكسٌموس للرحالت الداخلٌه ونمل عمال المصانع بٌسٌارات الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112وفً تارٌخ 



 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 جشجوال ي

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  15341سالم دمحم دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

مكتب ابراهٌم لطفً حسن علً حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات بسٌارات الغٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191131وفً تارٌخ  15368

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  15313فرد ،  سبك لٌده برلم    كامل عاطف دمحم كامل دمحم ، تاجر -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  15332سامح فتحً حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  15326بك لٌده برلم   دمحم عبدالمنعم ناجى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  س -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  15296مكتب السٌد دمحم سالم دمحم للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  15357جر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف دمحم عبد الوهاب المط ، تا -  58

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15361مكتب طه مرسً دمحم المرسً للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  5679ئد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   را -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  15298ناٌف عبدالمنعم عبدالعاطً ناٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  11598ٌز دمحم دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعز -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  15335عبدالرحمن زكرٌا عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  15315اٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد ف -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  15315طارق باز دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  15358زلالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان عبد الشافً حسن ع -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  15359مكتب مصطفً العراٌشً لنمل البضائع الداخلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15311متب دمحم حبٌب احمد حسن للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112



 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 جشجوال ي

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر21191122وفً تارٌخ  15346كاملٌا دمحم عبد المادر عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  15311مدٌح عٌد عرفه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15291مكتب فتحى السٌد زكى السٌد سالم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  15369أسامة جمال دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111ٌخ وفً تار 15313الجمل لتجارة الخضار والفاكهه بالتجزئة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  15325كرٌم دمحم المهدى عبدالخالك صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122ارٌخ وفً ت 15348محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  15371احمد السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21191131وفً تارٌخ  15363ضٌاء دمحم الهادي عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15333مكتب دمحم اكرم مختار  لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191116

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  15327محمود عبدهللا احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  15321علٌه مصطفً دمحم حسن ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15318، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم أحمد منصور على للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  -  81

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  15316هٌثم حسٌن على ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  9219،  سبك لٌده برلم   حسام مصطفى عٌد فرغلى عمر ، تاجر فرد  -  83

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15295مكتب عماد عزٌز خلٌل معمدانى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  15354ثمان احمد ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فٌروز ع -  85

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

وفً تارٌخ  15338مكتب نجالء سمٌر على حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة 21191121

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 المواد الغذائٌه   الى: درٌم لتعبئه 15124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: جلوبال للمماوالت والتشطٌبات   14763تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

   First star toursالى: فرست ستار تورز  6843تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: الشٌن للمماوالت والتشطٌبات العامه   15214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  4

الى: الشرلٌه للهاردكروم والشماٌز  14883تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 والتورٌدات العمومٌه  

 الى: ال ٌوجد   11919تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119فى تارٌخ :  ،   -  6

الى: أجٌاد لألدوات الصحٌة والتورٌدات  11111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 العمومٌة  

 الى: انترناشٌونال كلٌن لخدمات النظافة   6131الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191119،  فى تارٌخ :   -  8

الى: المصرٌة انترناشٌونال تكنولوجى  7683تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  9

 للتورٌدات العمومٌة ولوازم المصانع والهٌدرولٌن  

 الى: البدر للمماوالت العامة وتورٌد مواد البناء   6821التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21191115،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: ار اس لتصنٌع الهٌدرولٌن   5146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  11

الى: مكتب عبدالداٌم احمد دمحم عطٌه  11152ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191117،  فى تارٌخ :   -  12

 للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  

الى: الدٌب لتورٌد لطع غٌار ومستلزمات  11243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  13

 السٌارات  

 الى: المهندس للتورٌدات الكهربائٌة والعمومٌة   8821ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191128ٌ،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: سكاى للتورٌدات والنمل   14754تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  15



 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 جشجوال ي

الى: المهندس تورٌد وتركٌب المعدات  13136برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191128،  فى تارٌخ :   -  16

 الكهربائٌه وااللكترونٌه والمٌكانٌكٌه ومستلزمات المصانع والمماوالت العامه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    5312مجدي فوزي جوتً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2119/11/1فى  2323تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

 تم محو/شطب   21191111، وفى تارٌخ    5312مها لطٌف مصطفً وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2119/11/1فى  2323السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    13193مصطفى دمحم دمحم محمود وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2119/11/11فى  2316السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    6612تضامن  سبك لٌدها برلم :  مهندس عبد الرحمن شلبى وشرٌكه  ، شركة   - 4

 2119/11/12فى  2346السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم    21191117، وفى تارٌخ    8735هانى رمضان شعبان حمودة وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2119/11/17فى  2361رلم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر 

   21191115، وفى تارٌخ    5833شركة اشرف على الدٌن ابراهٌم مجاهد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2119/11/15فى  2435تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم    21191115، وفى تارٌخ    5833ك لٌدها برلم : شركة اشرف على الدٌن ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سب   - 7

 2119/11/15فى  2435محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191111وفً تارٌخ   ، 11742دمحم الشٌوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   75111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191111وفً تارٌخ   ، 13193مصطفى دمحم دمحم محمود وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   11111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191113وفً تارٌخ   ، 12192احمد أسامه دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191117وفً تارٌخ   ، 11832رومانى حشمت شهدى وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ   ، 11832مخلص صبحى عبدالمالن شلبى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5111110111ال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال  21191117وفً تارٌخ   ، 11832رومانى حشمت شهدى وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   5111110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ   ، 11832ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مخلص صبحى عبدالمالن شلبى وشركاة شركة ت -  7

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191124وفً تارٌخ   ، 5656شركه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2511110111صف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , و

تم تعدٌل رأس  21191124وفً تارٌخ   ، 5656شركه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191124وفً تارٌخ   ، 5656كه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شر -  11

 جنٌه   2511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191131تارٌخ   ،وفً  12145حسن سلٌمان دمحم سلٌمان هٌكل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5111110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 7211جمال دمحم سلطان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   96110111ها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 7211جمال دمحم سلطان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   96110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 12477السٌد فوزي نبٌه محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   6111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131ارٌخ   ،وفً ت 12477السٌد فوزى نبٌه محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   6111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191131وفً تارٌخ   ، 12614دمحم عبدالوهاب ابراهٌم وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   511110111رأس مالها ، , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 12614شركة دمحم عبد الوهاب وشرٌكٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   511110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191131وفً تارٌخ   ، 12614، سبك لٌدها برلم ، دمحم عبدالوهاب ابراهٌم وشركاة شركة تضامن  -  18

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191131وفً تارٌخ   ، 12614شركة دمحم عبد الوهاب وشرٌكٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   511110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصف التأش

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11742دمحم الشٌوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  A4المنطمة الصناعٌة  36عٌة رلم الـتأشٌر:   ، االرض الصنا

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  13193مصطفى دمحم دمحم محمود وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الدور الخامس برج الشافعى الطبً شارع احمد عرابً  21وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  11451ر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فادى خالد مصباح دمحم عبدالماد -  3

 شارع على امٌن  46العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  11451منال دمحم رفعت احمد وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع على امٌن  46وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  12192احمد أسامه دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  C8المنطمة الصناعٌة  71الـتأشٌر:   ، المصنع الممام على المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  13211م    شركه اسامه دمحم همام وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  6

 العاشر من رمضان 2الدور االول نموذج ب مشروع نجوم الصفا مول  111وصف الـتأشٌر:   ، وحده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  13211عماد حمدى عبدالعزٌز وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 العاشر من رمضان 2الدور االول نموذج ب مشروع نجوم الصفا مول  111شٌر:   ، وحده وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  13211عماد حمدى عبدالعزٌز وشركاؤة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 العاشر من رمضان 2 الدور االول نموذج ب مشروع نجوم الصفا مول 111وصف الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  13211اسامه دمحم همام وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 العاشر من رمضان 2الدور االول نموذج ب مشروع نجوم الصفا مول  111الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  11489شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبدالمنعم ابراهٌم دمحم دٌاب وشرٌكه ،  -  11

 مول مكة مركز المدٌنة  MC 3 - 25ب لطعة  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  12145حسن سلٌمان دمحم سلٌمان هٌكل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 B2بالمنطمه الصناعٌه  J17وان , وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم العن

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عٌسى السٌد عٌسى وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،  سبك  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  8231لٌدها برلم   

عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،   -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  8231سبك لٌدها برلم   

صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،   -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  8231سبك لٌدها برلم   

عٌسى السٌد عٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،  سبك  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  8231لٌدها برلم   

ع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،  عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌ -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  8231سبك لٌدها برلم   

صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،   -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  8231ا برلم   سبك لٌده

عٌسى السٌد عٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،  سبك  -  7

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  8231لٌدها برلم   

عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،   -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  8231سبك لٌدها برلم   

ة  اضافه نشاط تصنٌع اللوحات الكهربائٌه ووحدات مخازن خفٌفه وثمٌله ،  صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  8231سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

ات ،  سبك تامر عبد العلٌم عبدالمنجً وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة وتجارة جمٌع أنواع المخلف -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191119وفً تارٌخ  14664لٌدها برلم   

احمد أسامه دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط الطباعة والدعاٌة واالعالن وتورٌد مستلزمات المصانع فٌما عدا  -  11

،  سبك لٌدها  2119/18/25فى  3526/  5242الدٌنٌة والمصاحف اصدار الصحف والمجالت فٌما عدا خدمات االنترنت والكتب 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  12192برلم   

ماهر حسن دمحم عبدالالة وشركاة ، شركة تضامن  اضافة نشاط الشركه /تجهٌز سٌارات المكتبات المتنمله ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  12713

رومانى حشمت شهدى وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  13

وفً تارٌخ  11832م   وتصنٌع وانتاج اجزاء معدنٌة وبالستٌكٌة مغذٌة الجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة ،  سبك لٌدها برل

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117

مخلص صبحى عبدالمالن شلبى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة  -  14

وفً تارٌخ  11832ة ،  سبك لٌدها برلم   والمنزلٌة وتصنٌع وانتاج اجزاء معدنٌة وبالستٌكٌة مغذٌة الجهزة الكهربائٌة والمنزلٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117

رومانى حشمت شهدى وشرٌكٌه ، شركة تضامن  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  15

وفً تارٌخ  11832ة والمنزلٌة ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وانتاج اجزاء معدنٌة وبالستٌكٌة مغذٌة الجهزة الكهربائٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191117

مخلص صبحى عبدالمالن شلبى وشركاة ، شركة تضامن  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  16

وفً تارٌخ  11832الجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة ،  سبك لٌدها برلم   وتصنٌع وانتاج اجزاء معدنٌة وبالستٌكٌة مغذٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191117

 9921عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل21191121وفً تارٌخ 

 9921عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191121وفً تارٌخ 

وفً  5656تضامن  اضافة نشاط المماوالت العامة ،  سبك لٌدها برلم    شركه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه ، شركة -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191124تارٌخ 

وفً  5656شركه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط المماوالت العامة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل 21191124تارٌخ 

وفً  5656شركه سالم عطٌه عبدالرحمن و شرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت العامة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191124تارٌخ 

ه نشاط التصنٌع لدي الغٌر فً انتاج كربونات الكالسٌوم وكربونات ولٌد دمحم خلٌفه سلٌمان وشرٌكه ، شركة تضامن  اضاف -  22

وفً  11414الكالسٌوم المعالج وبودره التلن وخلط وطحن وتعبئه ومعالجه الخامات التعدٌنٌه ومواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191127تارٌخ 

سلٌمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصنٌع لدي الغٌر فً انتاج كربونات الكالسٌوم وكربونات  ولٌد دمحم خلٌفه -  23

وفً  11414الكالسٌوم المعالج وبودره التلن وخلط وطحن وتعبئه ومعالجه الخامات التعدٌنٌه ومواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:21191127تارٌخ 



 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 جشجوال ي

دمحم ٌاسر عبدالملن شمس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تجارة المالبس الجاهزه وااللمشة والتوكٌالت التجارٌه )فٌما عدا المالبس  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  1131العسكرٌه( ،  سبك لٌدها برلم   

مان هٌكل وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج )زجاج المائده حسن سلٌمان دمحم سلٌ -  25

وفً تارٌخ  12145وتصنٌع ادوات الزٌنه من الزجاج( وتورٌد الزجاج ومستلزمات المصانع والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191131

وفً تارٌخ  7211ل دمحم سلطان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط انتاج الخبز البلدي ،  سبك لٌدها برلم   جما -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191131

ارٌخ وفً ت 7211جمال دمحم سلطان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط انتاج الخبز البلدي ،  سبك لٌدها برلم    -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131

السٌد فوزي نبٌه محمود وشركاه ، شركة تضامن  اصبح نشاط معالجة المٌاه المنزلٌه والصناعٌه وتورٌد وبٌع محطات المٌاه  -  28

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  12477لجمٌع االغراض وتورٌد كٌماوٌات المعالجه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

السٌد فوزى نبٌه محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح نشاط معالجة المٌاه المنزلٌه والصناعٌه وتورٌد وبٌع محطات المٌاه  -  29

شاط , وصف تم تعدٌل الن21191131وفً تارٌخ  12477لجمٌع االغراض وتورٌد كٌماوٌات المعالجه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  9921محمود منٌب دمحم تمٌم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: تحمٌل

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  9921محمود منٌب دمحم تمٌم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 الشركة , وصف التأشٌر: تحمٌل

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191121وفً تارٌخ  9921سبك لٌدها برلم    عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره وشرٌكه ، -  1

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 جشجوال ي

 لى: اسامة دمحم كمال وشرٌكٌها 7498شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  1

الى: فادى خالد مصباح دمحم  11451توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 عبدالمادر وشرٌكه

: اسامه دمحم همام الى 13211توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكٌه

الى: عبداالله ابراهٌم دمحم  9921شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  4

 ٌوسف عماره وشرٌكه

داالله ابراهٌم دمحم الى: عب 9921شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  5

 ٌوسف عماره وشرٌكه

الى: شركة محمود احمد  11645شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  6

 على وشرٌكة

لسٌد محمود داود الى: ا 7831توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  7

 وشرٌكه

الى: السٌد فوزي نبٌه محمود  12477شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  8

 وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرف األول السٌد / اسامة دمحم كمال سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  م -  1

 7498برلم       21191119السٌد رشوان والطرف الثالث السٌدة / سماح صالح محمود محمود مجتمعٌن ومنفردٌن ، تارٌخ : 

لطرف األول السٌد / اسامة دمحم كمال سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع ل -  2

 7498برلم       21191119السٌد رشوان والطرف الثالث السٌدة / سماح صالح محمود محمود مجتمعٌن ومنفردٌن ، تارٌخ : 

سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للطرف األول السٌد / اسامة دمحم كمال  -  3

 7498برلم       21191119لسٌد رشوان والطرف الثالث السٌدة / سماح صالح محمود محمود مجتمعٌن ومنفردٌن ، تارٌخ : ا

سٌد دمحم عبداللطٌف مجاهد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن حك اإلدارة  -  4

فة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واألفراد مما ٌحمك أهداف الشركة ومصالحها وللشرٌن ولهم حك التولٌع باسم الشركة أمام كا

األول والثانى أو الشرٌن األول والثالث الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات واإلعتمادات والتولٌع على الشٌكات باسم 

 14387برلم       21191119اع الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : الشركة فٌما عدا فى حالة البٌع أو االفتراض والرهن فٌكون بإجم

، تارٌخ :  2119/11/11فى  2394منال دمحم رفعت أحمد التابعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  5

 11451برلم       21191111

، تارٌخ :  2119/11/11فى  2394منال دمحم رفعت أحمد التابعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  6

 11451برلم       21191111



 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 جشجوال ي

، تارٌخ :  2119/11/11فى  2394فادى خالد مصباح دمحم عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  7

 11451لم   بر    21191111

، تارٌخ :  2119/11/11فى  2394فادى خالد مصباح دمحم عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  8

 11451برلم       21191111

رف منال دمحم رفعت أحمد التابعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة موكلة للط -  9

األول السٌد / فادى مصباح دمحم عدالمادر منفردا وله حك تمثل الشركة لدى كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وشركات لطاعً 

االعمال العام والخاص والبنون فى كافة المعامالت والتعالدات ولها حك االلتراض والرهن والبٌع وكافة انواع التصرفات بشرط ان 

باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تكون جمٌع االعمال 

 11451برلم       21191111

منال دمحم رفعت أحمد التابعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة موكلة للطرف  -  11

 عدالمادر منفردا وله حك تمثل الشركة لدى كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وشركات لطاعً األول السٌد / فادى مصباح دمحم

االعمال العام والخاص والبنون فى كافة المعامالت والتعالدات ولها حك االلتراض والرهن والبٌع وكافة انواع التصرفات بشرط ان 

اضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تكون جمٌع االعمال باسم الشركة ولصالحها وضمن اغر

 11451برلم       21191111

فادى خالد مصباح دمحم عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة موكلة للطرف  -  11

تمثل الشركة لدى كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وشركات لطاعً  األول السٌد / فادى مصباح دمحم عدالمادر منفردا وله حك

االعمال العام والخاص والبنون فى كافة المعامالت والتعالدات ولها حك االلتراض والرهن والبٌع وكافة انواع التصرفات بشرط ان 

الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تكون جمٌع االعمال باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض 

 11451برلم       21191111

فادى خالد مصباح دمحم عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة موكلة للطرف  -  12

ات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وشركات لطاعً األول السٌد / فادى مصباح دمحم عدالمادر منفردا وله حك تمثل الشركة لدى كافة الجه

االعمال العام والخاص والبنون فى كافة المعامالت والتعالدات ولها حك االلتراض والرهن والبٌع وكافة انواع التصرفات بشرط ان 

، تارٌخ : تكون جمٌع االعمال باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 11451برلم       21191111

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  13

حكومٌه وغٌر ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات ال-)اسامه دمحم همام 

الحكومٌه والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

بمعامالت الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات 

 13211برلم       21191117مان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : واستصدار خطابات وشهادات الض

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  14

باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر  ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل-)اسامه دمحم همام 

الحكومٌه والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

ابات بمعامالت الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحس

 13211برلم       21191117واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  15

معٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجت-)اسامه دمحم همام 

الحكومٌه والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات بمعامالت الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع 

 13211برلم       21191117واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 



 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 جشجوال ي

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  16

ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر -مام )اسامه دمحم ه

الحكومٌه والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

ع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات بمعامالت الشركه وكذالن التعامل م

 13211برلم       21191117واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

كٌن المتضامنٌن )اسامه دمحم ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌ -  17

ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه -همام 

مالت والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعا

الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 13211برلم       21191117وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

ه والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن )اسامه دمحم ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدار -  18

ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه -همام 

طات والصفمات التً تتعلك بمعامالت والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشار

الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 13211برلم       21191117وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن )اسامه دمحم ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة ب -  19

ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه -همام 

م وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت والمطاع العام واالعمال العام والمطاع الخاص بكافة اشكاله

الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 13211برلم       21191117وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

د دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع علً ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن )اسامه دمحم ولٌ -  21

ولٌد دمحم السٌد العٌاط (مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه -همام 

م والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت والمطاع العام واالعمال العا

الشركه وكذالن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من اٌداع وسحب وصرف الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات 

 13211برلم       21191117وشهادات الضمان وكافة التعامالت البنكٌه وكل ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او  -  21

تفوٌض الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات 

 13211برلم       21191117لبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : والمنموالت با

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او  -  22

اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات تفوٌض الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   

 13211برلم       21191117والمنموالت بالبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : 

الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ذلن باسم  -  23

تفوٌض الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات 

 13211برلم       21191117والمنموالت بالبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم ابراهٌم العشري  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او  -  24

تفوٌض الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات 

 13211برلم       21191117او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ :  والمنموالت بالبٌع

ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او تفوٌض  -  25

ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والمنموالت  الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما

 13211برلم       21191117بالبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : 



 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 جشجوال ي

اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او تفوٌض ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن باسم الشركه وضمن  -  26

الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والمنموالت 

 13211برلم       21191117بالبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : 

ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او تفوٌض  -  27

الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصرف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والمنموالت 

 13211برلم       21191117ٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : بالبٌع او الشراء او اال

ولٌد دمحم السٌد العٌاط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحك فً توكٌل او تفوٌض  -  28

ف فً اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه والسٌارات والمنموالت الغٌر فً كل او بعض هذه الصالحٌات   اما فٌما ٌتعلك بحك التصر

 13211برلم       21191117بالبٌع او الشراء او االٌجار او الرهن او االلتراض فٌكون باجماع الشركاء ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  29

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  31

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  31

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  32

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17 فى 11832مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  33

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  34

 11832برلم       21191117

، تارٌخ  2119/11/17فى  11832مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  35

 11832برلم       21191117: 

، تارٌخ  2119/11/17فى  11832مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  36

 11832برلم       21191117: 

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832رومانى حشمت شهدى جرٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  37

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832رومانى حشمت شهدى جرٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  38

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832رومانى حشمت شهدى جرٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  39

 11832برلم       21191117

، تارٌخ :  2119/11/17فى  11832رومانى حشمت شهدى جرٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  41

 11832برلم       21191117

جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع الجهات  -  41

للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة السلطات 



 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 جشجوال ي

عمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك الشركة ولهما لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون اال

الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب واالٌداع من 

    21191117ركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الش

 11832برلم   

جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع الجهات  -  42

فردٌن ولهما كافة السلطات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس من

لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك الشركة ولهما 

الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب واالٌداع من 

    21191117والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : البنون 

 11832برلم   

جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع الجهات  -  43

سٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة السلطات للشرٌكٌن المتضامنٌن ال

لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك الشركة ولهما 

ٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب واالٌداع من الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالب

    21191117البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم   

ة واالدارة والتولٌع امام جمٌع الجهات جٌنا حبٌب فارس عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشرك -  44

للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة السلطات 

لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك الشركة ولهما 

لحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب واالٌداع من ا

    21191117البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم   

دالمالن شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع مخلص صبحى عب -  45

الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة 

باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما 

الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب 

ارات ، تارٌخ : واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌ

 11832برلم       21191117

مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  -  46

الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة 

ات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك السلط

الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب 

لهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات و

 11832برلم       21191117

مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  -  47

جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة  الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي

السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

ض واالٌجار والسحب الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلترا

واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم       21191117

ام جمٌع مخلص صبحى عبدالمالن شلبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع ام -  48

الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع 

واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم       21191117

شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  رومانى حشمت شهدى جرٌس  شركة تضامن  -  49

الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة 

لتكون نافذة فى حك  السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها

الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب 

واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم       21191117

رومانى حشمت شهدى جرٌس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  -  51

الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة 

تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك  السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان

الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب 

اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة 

 11832برلم       21191117

رومانى حشمت شهدى جرٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  -  51

رٌس منفردٌن ولهما كافة الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى ج

السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة كالبٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب 

لبنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : واالٌداع من ا

 11832برلم       21191117

رومانى حشمت شهدى جرٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك تمثٌل الشركة واالدارة والتولٌع امام جمٌع  -  52

السٌد / رومانى حشمت شهدي جرٌس والسٌد / ماجد حشمت شهدى جرٌس منفردٌن ولهما كافة  الجهات للشرٌكٌن المتضامنٌن

السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة ولتحمٌك غرضها لتكون نافذة فى حك 

البٌع أو الرهن أو االلتراض واالٌجار والسحب الشركة ولهما الحك فى التصرف باى نوع من انواع التصرفات فى أصول الشركة ك

واالٌداع من البنون والتولٌع على الشٌكات ولهما حك البٌع والشراء لكافة اصول الشركة والمعدات وبٌع السٌارات ، تارٌخ : 

 11832برلم       21191117

 2119/11/21فى  2469وج شرٌن بتأشٌر رلم عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خر -  53

 11645برلم       21191121، تارٌخ : 

 2119/11/21فى  2469عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن بتأشٌر رلم  -  54

 11645برلم       21191121، تارٌخ : 

 2119/11/21فى  2469 سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن بتأشٌر رلم عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم -  55

 11645برلم       21191121، تارٌخ : 

فى  2469دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن بتأشٌر رلم  -  56

 11645برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21

فى  2469دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن بتأشٌر رلم  -  57

 11645برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

فى  2469دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج شرٌن بتأشٌر رلم  -  58

 11645برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21

عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركة فى  -  59

كٌة واالٌداع والسحب من الشئون الداخلٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البن

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص البٌع  -حك الشرٌكٌن المتضامنٌن ) محمود احمد على عمر 

 11645برلم       21191121والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الشركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركة فى  -  61

الشئون الداخلٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة واالٌداع والسحب من 

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص البٌع  -محمود احمد على عمر  حك الشرٌكٌن المتضامنٌن )

 11645برلم       21191121والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الشركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركة فى  عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة -  61

الشئون الداخلٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة واالٌداع والسحب من 

 سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص البٌع دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم -حك الشرٌكٌن المتضامنٌن ) محمود احمد على عمر 

 11645برلم       21191121والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الشركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

تمثٌل الشركة فى  دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وكذلن -  62

الشئون الداخلٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة واالٌداع والسحب من 

بٌع دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص ال -حك الشرٌكٌن المتضامنٌن ) محمود احمد على عمر 

 11645برلم       21191121والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الشركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركة فى  -  63

جهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة واالٌداع والسحب من الشئون الداخلٌة وامام كافة ال

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص البٌع  -حك الشرٌكٌن المتضامنٌن ) محمود احمد على عمر 

 11645برلم       21191121ركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الش

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركة فى  -  64

الشئون الداخلٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌة واالٌداع والسحب من 

دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص البٌع  -نٌن ) محمود احمد على عمر حك الشرٌكٌن المتضام

 11645برلم       21191121والرهن وااللتراض واالستدانة بضمان اصول الشركة فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة ت -  65

 9921برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21فى  2472تأشٌر رلم 

عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب  -  66

 9921برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21فى  2472تأشٌر رلم 

فى  2472محمود منٌب دمحم تمٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب تأشٌر رلم  -  67

 9921برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21

فى  2472الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب تأشٌر رلم  محمود منٌب دمحم تمٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج -  68

 9921برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21

فٌصل ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب  -  69

 9921رلم   ب    21191121، تارٌخ :  2119/11/21فى  2472تأشٌر رلم 

فٌصل ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود منٌب دمحم تمٌم بموجب  -  71

 9921برلم       21191121، تارٌخ :  2119/11/21فى  2472تأشٌر رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشجوال ي

دارة والتولٌع وحك التعامل مع البنون عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك اال -  71

واالٌداع والصرف وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة الغٌر والتعامل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن 

برلم       21191121حك البٌع او التنازل عن ممتلكات الشركة للشرٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : 

9921 

عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وحك التعامل مع البنون  -  72

واالٌداع والصرف وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة الغٌر والتعامل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن 

برلم       21191121نازل عن ممتلكات الشركة للشرٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : حك البٌع او الت

9921 

محمود منٌب دمحم تمٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وحك التعامل مع البنون واالٌداع والصرف  -  73

الغٌر والتعامل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن حك البٌع او التنازل  وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة

 9921برلم       21191121عن ممتلكات الشركة للشرٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : 

عامل مع البنون واالٌداع والصرف محمود منٌب دمحم تمٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وحك الت -  74

وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة الغٌر والتعامل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن حك البٌع او التنازل 

 9921برلم       21191121عن ممتلكات الشركة للشرٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : 

صل ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وحك التعامل مع البنون فٌ -  75

واالٌداع والصرف وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة الغٌر والتعامل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن 

برلم       21191121رٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : حك البٌع او التنازل عن ممتلكات الشركة للش

9921 

فٌصل ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع وحك التعامل مع البنون  -  76

امل امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكذلن واالٌداع والصرف وااللتراض من البنون والرهن وكذلن حك كفالة الغٌر والتع

برلم       21191121حك البٌع او التنازل عن ممتلكات الشركة للشرٌن عبداالله ابراهٌم دمحم ٌوسف عماره منفردا ، تارٌخ : 

9921 

ٌم سلٌمان بالتأشٌر رلم السٌد محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود داود ابراه -  77

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534

السٌد محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود داود ابراهٌم سلٌمان بالتأشٌر رلم  -  78

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534

محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن محمود داود ابراهٌم سلٌمان بالتأشٌر رلم السٌد  -  79

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534

مان بالتأشٌر محمود داود ابراهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن محمود داود ابراهٌم سلٌ -  81

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534رلم 

محمود داود ابراهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن محمود داود ابراهٌم سلٌمان بالتأشٌر  -  81

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534رلم 

ابراهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن محمود داود ابراهٌم سلٌمان بالتأشٌر  محمود داود -  82

 7831برلم       21191128، تارٌخ :  2119/11/28فى  2534رلم 

ضامن / السٌد السٌد محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المت -  83

محمود داود منفردا له كافة السلطات لتحمٌك أغراض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات 

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون اٌداع وسحب وخالفة وله الحك توكٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ 

 7831رلم   ب    21191128: 



 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 جشجوال ي

السٌد محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المتضامن / السٌد  -  84

محمود داود منفردا له كافة السلطات لتحمٌك أغراض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات 

والتعامل مع جمٌع البنون اٌداع وسحب وخالفة وله الحك توكٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ  الرسمٌة والغٌر رسمٌة

 7831برلم       21191128: 

السٌد محمود داود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المتضامن / السٌد  -  85

له كافة السلطات لتحمٌك أغراض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات  محمود داود منفردا

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون اٌداع وسحب وخالفة وله الحك توكٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ 

 7831برلم       21191128: 

راهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المتضامن / السٌد محمود داود اب -  86

محمود داود منفردا له كافة السلطات لتحمٌك أغراض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات 

اع وسحب وخالفة وله الحك توكٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون اٌد

 7831برلم       21191128: 

محمود داود ابراهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المتضامن / السٌد  -  87

راض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات محمود داود منفردا له كافة السلطات لتحمٌك أغ

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون اٌداع وسحب وخالفة وله الحك توكٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ 

 7831برلم       21191128: 

مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة والتولٌع موكله لشرٌن الثانى المتضامن / السٌد  محمود داود ابراهٌم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  -  88

محمود داود منفردا له كافة السلطات لتحمٌك أغراض الشركة جمٌع تصرفات من بٌع ورهن وله حك تمثٌل الشركة امام الجهات 

كٌل الغٌر فى الكل او البعض واما ذكر ، تارٌخ الرسمٌة والغٌر رسمٌة والتعامل مع جمٌع البنون اٌداع وسحب وخالفة وله الحك تو

 7831برلم       21191128: 

كامل االهلٌة  ٌضاف لبند اإلداره والتولٌع الحك فً تمثٌل الشركه والتعامل بأسم -سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  89

اع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركه وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمط

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار خطابات 

ف ومن كافة وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وإستالم الشٌكات وصرفها من كافة البنون والمصار

 263برلم       21191131الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وكل ذلن بأسم الشركه وضمن أغراضها ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  ٌضاف لبند اإلداره والتولٌع الحك فً تمثٌل الشركه والتعامل بأسم -سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  91

ع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركه وضمن أغراضها أمام جمٌ

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار خطابات 

الشٌكات وصرفها من كافة البنون والمصارف ومن كافة وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وإستالم 

 263برلم       21191131الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وكل ذلن بأسم الشركه وضمن أغراضها ، تارٌخ : 

لرهن كامل االهلٌة  وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء واإللتراض وا-سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  91

والبٌع والتصرف ألصول الشركه الثابته والمنموله وممتلكاتها العمارٌه واألراضً والتولٌع على عمود بٌع السٌارات بكافة أشكالها 

من سٌارات مالكً ونصف نمل ونمل وموتوسٌكالت وفٌسب وكل وسائل النمل والمنموالت بأسم الشركه ولصالحها وله الحك فً 

ء الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكال

 263برلم       21191131السندات اآلذنٌه والتجارٌه وإبرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

تولٌع على عمود الشراء واإللتراض والرهن كامل االهلٌة  وكذلن له الحك فً ال-سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  92

والبٌع والتصرف ألصول الشركه الثابته والمنموله وممتلكاتها العمارٌه واألراضً والتولٌع على عمود بٌع السٌارات بكافة أشكالها 

له الحك فً من سٌارات مالكً ونصف نمل ونمل وموتوسٌكالت وفٌسب وكل وسائل النمل والمنموالت بأسم الشركه ولصالحها و

تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله حك لبض ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

 263برلم       21191131السندات اآلذنٌه والتجارٌه وإبرام كافة العمود والمشارطات ، تارٌخ : 



 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 جشجوال ي

كامل االهلٌة  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد أو باآلجل وله حك -سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  93

تمثٌل الشركه أمام جمٌع إدارات المرور ومكاتب الشهر العماري بجمٌع مأمورٌاته ومصلحة الضرائب المصرٌه بنوعٌها وله الحك 

كار واإلبراء والتصالح فً المضاٌا المدنٌه والجنائٌه وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض فً الصلح واإللرار واإلن

 263برلم       21191131ماذكر ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد أو باآلجل وله حك -سري كمال الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  تاجر -  94

الشركه أمام جمٌع إدارات المرور ومكاتب الشهر العماري بجمٌع مأمورٌاته ومصلحة الضرائب المصرٌه بنوعٌها وله الحك تمثٌل 

فً الصلح واإللرار واإلنكار واإلبراء والتصالح فً المضاٌا المدنٌه والجنائٌه وله حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض 

 263  برلم     21191131ماذكر ، تارٌخ : 

غنٌم احمد ابراهٌم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه  -  95

للشرٌن المتضامن/السٌد فوزي نبٌه محمود منفردا وله حك التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومٌه 

عام والمطاع الخاص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وله الحك فً والغٌر حكومٌه والمطاع ال

بٌع السٌارات وله الحك فً لبض الشٌكات ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات الذنٌه وٌجوز تفوٌض او توكٌل 

 12477برلم       21191131ن ، تارٌخ : الغٌر فً كل او بعض ماذكر اما فً حاله البٌع او الره

غنٌم احمد ابراهٌم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه  -  96

حكومٌه للشرٌن المتضامن/السٌد فوزي نبٌه محمود منفردا وله حك التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام كافة الجهات ال

والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وله الحك فً 

بٌع السٌارات وله الحك فً لبض الشٌكات ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات الذنٌه وٌجوز تفوٌض او توكٌل 

 12477برلم       21191131ماذكر اما فً حاله البٌع او الرهن ، تارٌخ : الغٌر فً كل او بعض 

رأفت لبٌب شدٌد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه  -  97

من اغراضها امام كافة الجهات الحكومٌه للشرٌن المتضامن/السٌد فوزي نبٌه محمود منفردا وله حك التعامل باسم الشركه وض

والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وله الحك فً 

ض او توكٌل بٌع السٌارات وله الحك فً لبض الشٌكات ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات الذنٌه وٌجوز تفوٌ

 12477برلم       21191131الغٌر فً كل او بعض ماذكر اما فً حاله البٌع او الرهن ، تارٌخ : 

رأفت لبٌب شدٌد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه  -  98

وله حك التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومٌه  للشرٌن المتضامن/السٌد فوزي نبٌه محمود منفردا

والغٌر حكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وله الحك فً 

كافة السندات الذنٌه وٌجوز تفوٌض او توكٌل بٌع السٌارات وله الحك فً لبض الشٌكات ودفع المبال  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 12477برلم       21191131الغٌر فً كل او بعض ماذكر اما فً حاله البٌع او الرهن ، تارٌخ : 

غنٌم احمد ابراهٌم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ألصول الشركه والعمارات فٌجب موافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ :  -  99

 12477م   برل    21191131

غنٌم احمد ابراهٌم غنٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ألصول الشركه والعمارات فٌجب موافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ :  -  111

 12477برلم       21191131

رٌخ رأفت لبٌب شدٌد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ألصول الشركه والعمارات فٌجب موافمة جمٌع الشركاء ، تا -  111

 12477برلم       21191131: 

رأفت لبٌب شدٌد سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ألصول الشركه والعمارات فٌجب موافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ  -  112

 12477برلم       21191131: 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     



 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 جشجوال ي

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11742برلم       21191111كاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم الشٌوى وشر -  1

رأفت كامل حسٌن و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه -شركه الصدٌك لبناء المدارس الخاصه ودور الحضانه  -  2

 399برلم       21191112شركة تضامن ، تارٌخ : 

    21191112حسٌن وشركاة (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة الصدٌك ) رأفت كامل  -  3

 399برلم   

برلم       21191112شركة حمدى سعد احمد السٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

399 

حسٌن و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  رأفت كامل-شركه الصدٌك لبناء المدارس الخاصه ودور الحضانه  -  5

 399برلم       21191112توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    21191112شركة الصدٌك ) رأفت كامل حسٌن وشركاة (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 399برلم   

برلم       21191112ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة حمدى سعد احمد السٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة   -  7

399 

 8231برلم       21191112عٌسى السٌد عٌسى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

 8231برلم       21191112عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

برلم       21191112صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

8231 

 8231برلم       21191112عٌسى السٌد عٌسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

برلم       21191112ته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌك -  12

8231 

برلم       21191112صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

8231 

 8231برلم       21191112ة ، تارٌخ : عٌسى السٌد عٌسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌط -  14

برلم       21191112عادل عبدالمجٌد بدران وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

8231 

برلم       21191112صادق الشرلاوى ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

8231 

 12192برلم       21191113احمد أسامه دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  17

 12192برلم       21191113احمد أسامه دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18



 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 جشجوال ي

وصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة اشرف على الدٌن ابراهٌم مجاهد وشرٌكته  ت -  19

 5833برلم       21191115

    21191115شركة اشرف على الدٌن ابراهٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 5833برلم   

برلم       21191117ة بسٌطة ، تارٌخ : شركه اسامه دمحم همام وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌ -  21

13211 

برلم       21191117عماد حمدى عبدالعزٌز وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22
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 برلم      21191117عماد حمدى عبدالعزٌز وشركاؤة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23
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