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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  32196برلم  25191529، لٌد فى  1555550555شهٌده طه دمحم محى الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

الدور االرضى مكتب  352لطعه  2ارة عم 5عامة وتورٌدات عمومٌه )فٌماعدا الكمبٌوتر واالنترنت ومستلزماته ( ، بجهة : الحى 

1 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  1555550555اٌمن فتحى عبدالجٌد حسن وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال التورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها    -  1

الحى الثانى المجاورة الثانٌة  2شمة  7151، عن المٌام باعمال التورٌدات العمومٌة ، بجهة : العمار رلم  32567برلم  25191558

 خلف سنتر منهاتن

،لٌدت فى  1555550555المناوى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  التصمٌمات الهندسٌة و المماوالت العامة  ،رأس مالها    مجدى -  2

بمشروع سٌتى  5بالدور الثانى عمارة  238، عن التصمٌمات الهندسٌة و المماوالت العامة ، بجهة :  32172برلم  25191527

 ستار

تورٌدات عمومٌه ومماوالت )فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت(  ،رأس مالها    احمد مجدى احمد وشرٌكة   شركة  ،  -  3

، عن تورٌدات عمومٌه ومماوالت )فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت( ، بجهة :  32156برلم  25191523،لٌدت فى  555550555

 12مركز مٌن مان التجارى المحور المركزى الحى  4الدور االرضى نموذج  35محل رلم 

 25191524،لٌدت فى  155550555جرجس نبٌل عدلى حنا وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع وتجارة البالستٌن   ،رأس مالها    -  4

متر المنطمة الصناعٌة 355امتداد منطمة مخازن الشباب  795، عن تصنٌع وتجارة البالستٌن ، بجهة : المطعة  32164برلم 

 السادسة

كه   شركة  ،   تجارة وتورٌد جمٌع ادوات صٌد االسمان بكافة انواعها واشكالها المختلفة بعد احمد دمحم عبدالفتاح ذهب وشرٌ -  5

برلم  25191559،لٌدت فى  455550555،رأس مالها      2519لسنة  185الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌه رلم 

واشكالها المختلفة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، عن تجارة وتورٌد جمٌع ادوات صٌد االسمان بكافة انواعها  32576

 4الحى  2شارع الخزان المجاورة  325عمارة  1، بجهة : الوحدة رلم  2519لسنة  185بموافمة امنٌه رلم 

برلم  25191529،لٌدت فى  555550555مازن دمحم دمحم احمد وشرٌكه   شركة  ،  ادارة وتأسٌس المطاعم  ،رأس مالها    -  6

 الدور االرضى سكوٌر مول بجوار مستشفى الصفوه G10، عن ادارة وتأسٌس المطاعم ، بجهة : محل رلم  32195

برلم  25191553،لٌدت فى  1555550555احمد عطٌه نعٌم دمحم وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات عامة  ،رأس مالها    -  7

 15سنتر على الدٌن مكتب ادارى رلم  1ولى لطعه رلم ، عن تورٌدات عامة ، بجهة : الحى الرابع المجاورة اال 32554

احمد سٌد احمد على وشرٌكته   شركة  ،  تجارة االطارات وصٌانتها وبٌع بطارٌات السٌارات ومعدات الورش ولطع غٌار  -  8

بطارٌات  ، عن تجارة االطارات وصٌانتها وبٌع 32111برلم  25191515،لٌدت فى  1555550555السٌارات  ،رأس مالها   

/أ مول المستمبل الوحدات 2/24السٌارات ومعدات الورش ولطع غٌار السٌارات ، بجهة : الحى الثالث المحور المركزى لطعه رلم 

C17-E6-B7-B6 

عبدالحمٌد سلٌمان عبدالسالم وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وتورٌد جمٌع انواع المعادن والعدد واالالت ومهمات الورش  -  9

، عن تجارة وتورٌد جمٌع انواع المعادن والعدد  32117برلم  25191516،لٌدت فى  1255550555،رأس مالها    والمصانع 

الكائن بمول اسواق الجمهورٌه خلف  1الدور السفلى مبنى رلم  17واالالت ومهمات الورش والمصانع ، بجهة : المعرض رلم 

 مجمع على الدٌن لٌلة المدر المحور المركزى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ئل الظواهرى وشرٌكه   شركة  ،  تأجٌر واستئجار العمارات والمجمعات التجارٌة والسكنٌة والصناعٌة والترفٌهٌة وا -  15

 255550555والسٌاحٌة والصحٌة وغٌرها على اساس التاجٌر التشغٌلى لحساب الشركة ولحساب الغٌر داخل الدوله  ،رأس مالها   

واستئجار العمارات والمجمعات التجارٌة والسكنٌة والصناعٌة والترفٌهٌة ، عن تأجٌر  32555برلم  25191553،لٌدت فى 

والسٌاحٌة والصحٌة وغٌرها على اساس التاجٌر التشغٌلى لحساب الشركة ولحساب الغٌر داخل الدوله ، بجهة : المحل الكائن بالعمار 

 لسم ثان 5الحى الرابع المجاورة  985رلم 

، عن  32584برلم  25191559،لٌدت فى  3555550555،  مركز تجمٌل  ،رأس مالها   سمر حسن وشركاءها   شركة   -  11

 المحور المركزى الجنوبى الشٌخ زاٌد 29مول داون تاون لطعة  157مركز تجمٌل ، بجهة : الوحدة االدارٌة رلم 

برلم  25191515،لٌدت فى  255550555عبد العزٌز رمضان وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت المتكاملة  ،رأس مالها    -  12

 شارع مدٌنة الفردوس عمارات الشرطه 52، عن المماوالت المتكاملة ، بجهة :  32116

،لٌدت فى  355550555هانى دمحم دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  تجارة االحذٌة والمصنوعات الجلدٌة  ،رأس مالها    -  13

بالمعرض الدائم  251وعات الجلدٌة ، بجهة : المعرض الكائن بالوحدة رلم ، عن تجارة االحذٌة والمصن 32118برلم  25191516

 بارض المعارض

 25191515،لٌدت فى  185550555دمحم حجازى وشرٌكٌه   شركة  ،  تصنٌع مواد تعبئه وتغلٌف وكرتون  ،رأس مالها    -  14

الدور االرضى مجمع الشرق االوسط المنطمه  91، عن تصنٌع مواد تعبئه وتغلٌف وكرتون ، بجهة : محل رلم  32589برلم 

 الصناعٌه الثالثه

عدلى احمد ماهر عدلى ٌكن حشاد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة) ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته واالنترنت(  ،رأس  -  15

ستلزماته واالنترنت( ، ، عن تورٌدات عمومٌة) ماعدا الكمبٌوتر وم 32183برلم  25191528،لٌدت فى  1555550555مالها   

 الشٌخ زاٌد 35لطعة  3مجاورة  8بجهة : الحى 

شركة نور الدٌن ومعتصم   شركة  ،  تورٌد وتركٌب انظمة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وانظمة المرالبة وبرمجٌات  -  16

، عن  32543برلم  25191552ت فى ،لٌد 555550555الحاسوب وتطبٌمات الهاتف المحمول والتورٌدات العامة  ،رأس مالها   

تورٌد وتركٌب انظمة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وانظمة المرالبة وبرمجٌات الحاسوب وتطبٌمات الهاتف المحمول 

 المحور المركزى 44/2/1بالدور االول االدارى لطعه رلم  4/3عماره  11والتورٌدات العامة ، بجهة : وحده ادارٌه رلم 

،لٌدت فى  1555550555صابر عبدالحمٌد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الزجاج وااللومٌتال والسكورٌت   ،رأس مالها   دمحم  -  17

الدور االرضى سنتر العتابى مركز  29، عن تجارة الزجاج وااللومٌتال والسكورٌت ، بجهة : وحدة  32129برلم  25191517

 الشٌخ زاٌد 5لطعة  11خدمات الحى 

برلم  25191553،لٌدت فى  555550555ت حلمى وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عمومٌة  ،رأس مالها   جون صفو -  18

 11الحى   16عمار 5، عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : المجاورة  32545

،  32575برلم  25191559،لٌدت فى  1555550555احمد عبده ابراهٌم عثمان وشرٌكه   شركة  ،  مطعم  ،رأس مالها    -  19

 الحى االول المجاورة االولى المحور المركزى االول 28عن مطعم ، بجهة : 

احمد السٌد رمضان الطوخى وشركاه   شركة  ،  تجارة وتورٌد مواد البناء وتصنٌع كٌماوٌات مواد البناء والتورٌدات  -  25

، عن تجارة  32529برلم  25191551ٌدت فى ،ل 555550555العمومٌه والمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

 635وتورٌد مواد البناء وتصنٌع كٌماوٌات مواد البناء والتورٌدات العمومٌه والمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : لطعه 

 مخازن الشباب

برلم  25191528،لٌدت فى  5555550555حمدى دمحم جمٌل وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة  ،رأس مالها    -  21

 لسم ثان 1بشارع المحور المركزى الحى الرابع مجموعه  35بالعمار رلم  7، عن المماوالت العمومٌة ، بجهة : شمة رلم  32187

احمد عبدهللا الحنفى ودمحم عبده عبده   شركة  ،  المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله والتورٌدات العمومٌه) ماعدا  -  22

، عن المماوالت العامه  32254برلم  25191535،لٌدت فى  1555550555الكمبٌوتر ومستلزماته واالنترنت(  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9نموذج  63والمتخصصه والمتكامله والتورٌدات العمومٌه) ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته واالنترنت( ، بجهة : الكائن بالعمار رلم 

 9الحى السادس مجاورة 

كة محمود جمعه ابوبكر عبدالكرٌم و اسامه دمحم عبدااله عبدالرحمن   شركة  ،  تورٌد عمالة ) بالداخل (  ،رأس مالها   شر -  23

سنتر االردنٌه المستمبل محل  6، عن تورٌد عمالة ) بالداخل ( ، بجهة : الحى  32528برلم  25191551،لٌدت فى  155550555

 الدور الثالث 234رلم 

،لٌدت  555550555سٌد احمد وشركاه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العمومٌة ومستلزمات المٌاه  ،رأس مالها   ولٌد ال -  24

الحى السابع  256، عن المماوالت والتورٌدات العمومٌة ومستلزمات المٌاه ، بجهة : محل رلم  32185برلم  25191528فى 

 اكتوبر 6بجهاز مدٌنة 

وشرٌكها   شركة  ،  تورٌد مواد التعبئة والتغلٌف ومستلزمات الفنادق والمستشفٌات  ،رأس مالها    مها مصطفى ابراهٌم -  25

، عن تورٌد مواد التعبئة والتغلٌف ومستلزمات الفنادق والمستشفٌات ، بجهة  32146برلم  25191522،لٌدت فى  1555550555

 المحور المركزى مول داون تاون 211: مكتب 

 عبدالرحمن حسن و عبدالعزٌز دمحم نورالدٌن دمحم الممدم وشرٌكهما   شركة  ،  تصنٌع وتشغٌل لكافة انواع احمد دمحم -  26

الصناعات الغذائٌة بكافة انواعها وتعبئتها للنفس ولصالح الغٌر وتوزٌعها و تصنٌع الممرمشات والسناكس بكافه انواعها وتعبئتها 

رة وتوزٌع المواد الغذائٌة وتجارة الجملة وجرش وطحن الذرة واعمال تصنٌع وخلط للنفس ولصالح الغٌر وتوزٌعها واعمال تجا

وتجهٌز كافه منتجات مكسبات الطعم والرائحة للصناعات الغذائٌة واالستٌراد لكافه المواد الخام والمستلزمات والمعدات وخطوط 

،لٌدت  25555550555بعه للشركة والتورٌداتن   ،رأس مالها   االنتاج التى تحتاجها الشركة للمٌام باعمالها والتصدٌر للمنتجات التا

، عن تصنٌع وتشغٌل لكافة انواع الصناعات الغذائٌة بكافة انواعها وتعبئتها للنفس ولصالح الغٌر  32167برلم  25191527فى 

واعمال تجارة وتوزٌع المواد وتوزٌعها و تصنٌع الممرمشات والسناكس بكافه انواعها وتعبئتها للنفس ولصالح الغٌر وتوزٌعها 

الغذائٌة وتجارة الجملة وجرش وطحن الذرة واعمال تصنٌع وخلط وتجهٌز كافه منتجات مكسبات الطعم والرائحة للصناعات الغذائٌة 

نتجات واالستٌراد لكافه المواد الخام والمستلزمات والمعدات وخطوط االنتاج التى تحتاجها الشركة للمٌام باعمالها والتصدٌر للم

 شارع محور الكفراوى الحى الثالث المجاورة الثامنه لسم السادس من اكتوبر 1729التابعه للشركة والتورٌداتن ، بجهة : 

احمد دمحم عبدالرحمن حسن و عبدالعزٌز دمحم نورالدٌن دمحم الممدم وشرٌكهما   شركة  ،  العمومٌة ولبول الوكاالت التجارٌة  -  27

، عن  32167برلم  25191527،لٌدت فى  25555550555وتصنٌع الكرتون والعلب بكافه انواعهه واشكاله  ،رأس مالها   

شارع محور الكفراوى الحى  1729ة وتصنٌع الكرتون والعلب بكافه انواعهه واشكاله ، بجهة : العمومٌة ولبول الوكاالت التجارٌ

 الثالث المجاورة الثامنه لسم السادس من اكتوبر

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ب  الشط -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    25191551، وفى تارٌخ    15926دمحم شبل الششتاوى عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد لترن النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  محو    25191553، وفى تارٌخ    13974دمحم فاروق دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191557، وفى تارٌخ    29679مجدى احمد خٌرى العزب سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    27363:  عالء دمحم رفاعى ابراهٌم عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 4

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191559، وفى تارٌخ    29915اسامه السٌد عبدالفتاح السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191559، وفى تارٌخ    35959تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم عبدالسٌد عبدالستار حسن  ،    - 6

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    25191515، وفى تارٌخ    29855احمد دمحم محمود تمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191514، وفى تارٌخ    28838الم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود على عبدالس   - 8

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    25191515، وفى تارٌخ    14339احمد امٌن احمد شٌحة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191515، وفى تارٌخ    24329جماالت عبدالعاطى ابراهٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    25191515، وفى تارٌخ    35438دمحم حسن دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 التجارةالمٌد لترن 

تم محو/شطب السجل     25191515، وفى تارٌخ    9555نٌرة احمد محمود عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو المٌد لترن النشاط

سجل  تم تم محو/شطب ال   25191515، وفى تارٌخ    25618دمحم احمد عبدالعال دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25191515، وفى تارٌخ    35994احمد عبدالحفٌظ طه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو المٌد لترن التجارة

تم    25191515ارٌخ ، وفى ت   24451ضٌاء الدٌن رمضان دمحم السٌد البٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم    25191515، وفى تارٌخ    12537عبٌر عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191516، وفى تارٌخ    28979برلم : صبحى رضا دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 17

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    25191516، وفى تارٌخ    8978اٌمان حٌدر احمد منٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25191525، وفى تارٌخ    6495،  سبك لٌده برلم :  اشرف دمحم عبد الوهاب حسن  ،  تاجر فرد    - 19

 تم محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25191525، وفى تارٌخ    22912دمحم فرج محمود تركى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن التجارة

تم    25191525، وفى تارٌخ    22912اضافة سمة تجارٌة دلتا للصناعات الهندسٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

السجل  تم تم محو/شطب    25191525، وفى تارٌخ    29597اٌمن ماهر شحات على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو المٌد إنهاء نشاط الفرع

تم محو/شطب    25191521، وفى تارٌخ    18344ضٌاء الدٌن سالمة دمحم احمد سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191521ى تارٌخ ، وف   22669انوار دمحم كرٌم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  تم    25191521، وفى تارٌخ    13478احمد دٌاب دمحم دٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب    25191521، وفى تارٌخ    28755م : وائل دمحم عبدالرحٌم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 26

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191522، وفى تارٌخ    26586محروس ابراهٌم عبدالسمٌع عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191524، وفى تارٌخ    26256تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد فتحى دمحم عبدالعزٌز  ،     - 28

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191528، وفى تارٌخ    8359عبدالحكٌم على السٌد عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191528، وفى تارٌخ    25943 عبده حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هبه دمحم دمحم   - 35

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25191528، وفى تارٌخ    1534مجدى احمد فؤاد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    14347ربٌع سٌد صوفى سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25191529، وفى تارٌخ    25595خلف ابراهٌم مهنى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ةمحو المٌد لترن التجار

تم محو/شطب السجل     25191535، وفى تارٌخ    22691الحسٌنى لخدمات المحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    12584احمد محمود احمد عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 المٌد لترن التجارةالسجل  محو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25191531، وفى تارٌخ    21711دمحم عبدالعزٌز على شمس الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   25191551وفً تارٌخ ،   31198تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مصطفى رضوان ٌوسف محمود  -  1

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191552وفً تارٌخ ،   23523احمد فوزى حامد على سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5555550555ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191553وفً تارٌخ ،   9776رامى دمحم شولى عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191553وفً تارٌخ ،   9585فرد ،، سبك لٌده برلم صابر دٌماس خله حنا  تاجر  -  4

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191556وفً تارٌخ ،   35646فاطمه حامد حسن جوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   45550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191559وفً تارٌخ ،   7563منى محمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191515وفً تارٌخ ،   25676ٌده برلم محى الدٌن ابراهٌم السٌد على  تاجر فرد ،، سبك ل -  7

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513وفً تارٌخ ،   35735والء عبدالجواد ابراهٌم مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   2555550555أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191513وفً تارٌخ ،   14435كرم امام السٌد عنبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513وفً تارٌخ ،   14496سماح عثمان مصطفى عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191513وفً تارٌخ ،   25731سمٌر مٌخائٌل جرجس برسوم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191515وفً تارٌخ ،   32581دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 نٌه ج  355550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191515وفً تارٌخ ،   15969معتز احمد عبدالعزٌز عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191515ٌخ ، وفً تار  22828دمحم احمد عباس ابو الماسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191516وفً تارٌخ ،   32561احمد عابدٌن عبدالغفار نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1555550555،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517وفً تارٌخ ،   31841دمحم طه ٌونس مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191517تارٌخ ، وفً   28854جالل محمود عبدالحكٌم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517وفً تارٌخ ،   7932احمد دمحم عبدالحمٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191517وفً تارٌخ ،   27243رفعت احمد شرلاوى عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191525ٌخ ، وفً تار  11945حجازى للمالبس الجاهزة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191522وفً تارٌخ ،   16776اٌمن احمد ابوالٌزٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191522وفً تارٌخ ،   27955هالل منٌر هالل احمد شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191523تارٌخ ، وفً   16369احمد رمضان احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191523وفً تارٌخ ،   35168هٌثم حسن صابر نور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191523وفً تارٌخ ،   25214دمحم سمٌر دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   6555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191527،  وفً تارٌخ  25494عمرو دمحم احمد احمد خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191527وفً تارٌخ ،   24857مؤمن احمد عبدالعال هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191528وفً تارٌخ ،   22684جمال سٌد عبدالعزٌز مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191528وفً تارٌخ ،   26717احمد حمدان دمحم منصور رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   3555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25191529وفً تارٌخ ،   22352كبابجى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25191529وفً تارٌخ ،   32124احمد رفعت على عوٌس هالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191529وفً تارٌخ ،   16857حازم حسنى عطا على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191535وفً تارٌخ ،   8755رجب عبدالراضً بسٌونى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   655550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25191535وفً تارٌخ ،   13778مٌنا جرجس عبدالنور جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   455550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25191535وفً تارٌخ ،   17456سعد حامد سعد ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32522احمد على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 سنتر الفٌروز محور الكفراوى الحى الثالث  36، محل 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25191551وفً تارٌخ  32535رضا فكرى على الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 دور ارضى مول بلو ستار 26الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  32535جمال عبدالعظٌم دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الشٌخ زاٌد 12الـتأشٌر:   ، كوت ٌارد المجاورة االولى الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32532د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعبان دمحم عبدالحمٌ -  4

 258، المحور المركزى سنتر رنا مول الدور الثانى مكتب 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25191551وفً تارٌخ  32524خالد السٌد دمحم احمد السنهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 6الحى  2مول اجٌاد انفنتى الدور  C15الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  32525امنٌه دمحم عمرو عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  8الحى  1مول فاٌف ستار مجاورة  216الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191551وفً تارٌخ  32525تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم صدٌك دمحم ، -  7

 المحور المركزى 1محل  57لطعه  1المجاورة  2الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191551وفً تارٌخ  32531سهٌر احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 31سنتر االمراء محل  9مجاورة  6الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  23425دمحم عبدالعظٌم عطوه رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 فدان  27االسكان العائلى  57الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  32536لم    محمود عبدالحفٌظ سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  15

 1باالرضى محل  1122لطعه رلم  5الـتأشٌر:   ، الحى الرابع مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32533سماح على دمحم عٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 1محل رلم  4ة عمار 1مجاورة  12، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32526دمحم صالح دمحم مجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 5مكتب ادارى  4عمارة رلم  153مشروع  6، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32534احمد دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 14شمة  1االسكان الحر المطور عمارة  6، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191551وفً تارٌخ  32523لؤى دمحم فكرى السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 مخازن الشباب المنطمه الصناعٌه 749الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191551وفً تارٌخ  32527دمحم عدلى فؤاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 1محل رلم  35عمارة  2مجاورة  12، الحى 

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  32539اسالم سٌد عطٌه سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

  315، مجمع على الدٌن مبنى ب مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191552وفً تارٌخ  17576نجاح احمد على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  223طٌبة جراند مول الدور الثانى محل  12، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  14376، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالحمٌد صادق دمحم -  18

 امام النجده 4أ سنتر المدٌنه التجارى الحى  35الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25191552وفً تارٌخ  32541فتحى مرزوق شحاته مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 67عمارة  1مجاورة  4الحى  2الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  35698رشٌدة سلٌمان عمار مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الباوٌطى شارع الجمعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  32538و طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تاج الدٌن شعبان عبدالعطى اب -  21

 11ب الحى 35محل رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، سنتر النخٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  26475عمر ابو السعود عبدالفتاح عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 مخازن الشباب المنطمه الصناعٌه 246ـتأشٌر:   ، لطعه رلم وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  25191552وفً تارٌخ  26475عمر ابو السعود عبدالفتاح عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ورشه لتشغٌل وتشكٌل المعادن مخازن الشباب المنطمه الصناعٌه بنشاط 246وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  15645دمحم نبٌل عبدالجواد عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 منطمة أ هضبة الهرم بنشاط صٌدلٌة 63الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  32542سبك لٌده برلم      دمحم مصطفى حلمى مصطفى ، تاجر فرد ، -  25

 الدور االرضى  351عمارة  2الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  32545عمر بكر دمحم دمحم المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  2شمة  64عمارة  13المرحلة االولى مجاورة  11لشباب الحى الـتأشٌر:   ، اسكان ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  32537شٌماء حسن عبدالحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ب 2الـتأشٌر:   ، الحى الرابع سنتر المدٌنة التجارى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  26888اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن محمود احمد عبدالمطلب ، ت -  28

لٌصبح بٌع لطع غٌار وزٌوت  21سٌتى مول محل رلم  1مجاورة  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط االرئٌسى االخر بالعنوان الحى 

 سٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  26888اٌمن محمود احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

لٌصبح بٌع لطع غٌار وكاوتش  17سٌتى مول محل رلم  1مجاورة  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط االرئٌسى االخر بالعنوان الحى 

 سٌارات

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191552وفً تارٌخ  27613ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء رمضان عطٌة الطو -  35

  12مبنى ج مجمع على الدٌن الحى  13الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25191553وفً تارٌخ  27951احمد مجدى ابراهٌم ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 3الـتأشٌر:   ، مجمع ماجده للفنون الحى السابع وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32552صٌدلٌة دكتور وائل جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الحى الثامن مجاورة اولى 155الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191553وفً تارٌخ  9585بك لٌده برلم    صابر دٌماس خله حنا ، تاجر فرد ،  س -  33

 2/أ/2 -/أ 2مجمع اضواء العاصمه ورشه  3، اصبح العنوان م ص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32544حسن عوٌس على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 المستثمر الصغٌر جنوب االحٌاء 19عمارة  2ب رلم الـتأشٌر:   ، مكت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32551صدلى اسماعٌل دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 أ 23محل  1سنتر النخٌل  12مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191553وفً تارٌخ  32547برلم     خدٌجه دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  36

 ، ا شارع النٌل الباوٌطى الواحات البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32549حماده وزٌر عٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 19اكتوبر محل رلم 6/  3برج  المحور المركزى 11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  27951احمد مجدى ابراهٌم ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

بالسمه التجارٌه  25555الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان مجمع ماجده للفنون الحى السابع بنشاط مطعم براس مال 

 puBgان ببجى رستور

تم تعدٌل العنوان ,  25191553وفً تارٌخ  32553احمد عبدالمنصف عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 دور ارضى 157سوق اللؤلؤه محل  2مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32548رلم    حسام عمر عبدالغنى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  45

 لٌلة المدر  3الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى ج محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  32546احمد محمود حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع عبد الرؤوف الحلوانى امام مسجد عماد راغب 7رة مجاو 4الحى  1397عمار  3الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191553وفً تارٌخ  21413دمحم عبدالتواب حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 شارع عبدالمنعم رٌاض  28الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191556وفً تارٌخ  35646فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه حامد حسن جوده ، تاجر  -  43

 الشٌخ ذاٌد  6محل رلم  18الـتأشٌر:   ، حى االسكان الحدائمى عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  32563احمد مصطفى مبارن عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الدور االول 67سنتر المدٌنة التجارى محل  4:   ، الحى وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  25734اٌمن جمال كامل واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 مكرر شارع احمد عرابى ملن عبدالرحمن عادل حمٌده  1/2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  32561د عابدٌن عبدالغفار نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  46

 2شمة رلم  668عمارة  3الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

صف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , و 25191557وفً تارٌخ  32562عماد فؤاد زكى نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 مركز المستلزمات المنزلٌه مول العرب 512، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191557وفً تارٌخ  32555دمحم خالد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الحى التانى 1مجاورة  43عمار  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  32556جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابوبكر رمضان على ، تا -  49

 السوق  9ارضى مجاورة  25الـتأشٌر:   ، الحى السادس سنتر العمدة محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25191557وفً تارٌخ  23711صموئٌل مكاوى الممصى انطون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 م المنطمه الصناعٌة 355مخازن الشباب  688أشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه رلم وصف الـت

 25191557وفً تارٌخ  23711استدراج االسم / صموئٌل مكارى الممص انطوان بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 م المنطمه الصناعٌة 355مخازن الشباب  688تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191557وفً تارٌخ  32565جزارة الشطورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 1محل  62عمارة  4الحى السادس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  25136احمد عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الدور الثالث 3شمة  144عمارة  1مجاورة  8الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  32558عمرو محمود زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 2ضى مجمع وادى الملكة الصناعٌة الدور االر 12الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  32557لطفى منصور لطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الشٌخ زاٌد 11الدور االول سنتر العنابى الحى  38الـتأشٌر:   ، وحدة تجارٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191557وفً تارٌخ  32559سبك لٌده برلم      حماده دمحم عبدالعال سٌد ، تاجر فرد ، -  56

 جنوب االحٌاء 6منطمة ابو الوفا مرحلة  1سوق  9الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32566دمحم السٌد دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 الشٌخ زاٌد D2مول المعز بالزا  4، محل رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25191558وفً تارٌخ  32565تامر دمحم امٌن عبدالسمٌع الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الشٌخ زاٌد 12مول المعز بالزا الحى  E 11( 1وصف الـتأشٌر:   ، وحدة )

تم تعدٌل العنوان ,  25191558وفً تارٌخ  25685ابراهٌم جمال ابراهٌم مصطفى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

  3مجاورة  11وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مركز اكتوبر سٌتى محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32564دمحم عبدهللا سعد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 6جنوب االحٌاء حى االندلس الحى  47فدان عمار  49الـتأشٌر:   ، منطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32571احمد عبدالفتاح احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 حلة االولىالمر 133عمارة  5الـتأشٌر:   ، مدٌنة الخمائل شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32575محروس عمر رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 باالرضى 4الـتأشٌر:   ، الحى التاسع سنتر المستمبل محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32569امام عبدالغنى محمود خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 4محل رلم  1سنتر النخٌل  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32568مصطفى محمود ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 1مجاورة  22الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى الثامن  مول الزوردى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191558وفً تارٌخ  32572حسام السٌد عبدالحمٌد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 924محل رلم  44عمارة  1مجاورة  13الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

نوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى تم تعدٌل الع 25191559وفً تارٌخ  32577عمر العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 4محل  12عمارة  164تعاونٌات  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191559وفً تارٌخ  32583ادهم خلٌفه احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 3شمة  3عمارة  1مجاورة  1، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  32582رد ،  سبك لٌده برلم    سٌد محمود احمد محمود ، تاجر ف -  68

 مدٌنة الفردوس االستثمارى 22عمارة  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  32574دمحم احمد عزالدٌن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 الحى السادس سنتر وادى الملكه 156الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191559وفً تارٌخ  32585دمحم عنتر مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 2مجمع وادى الملكة محور خدمى ص  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191559رٌخ وفً تا 32585دمحم سٌد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ارضى 2محل رلم  22عمارة  4مجاورة  12الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  32581دمحم هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 686لطعه الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة السادسة مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  32578محفوظ لمطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الدور االرضى طٌبه جراند مول 38الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  32579سحر عبدالعال حسٌن حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 14وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز المركز التجارى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  27365احمد عادل حسنٌن عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 شمة دور ارضى 45عمارة  5جاورة م 16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191559وفً تارٌخ  22578هٌام السٌد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 م الحى السادس 63سنتر االردنٌة اسكان شباب  234الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  32573، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دٌما وجٌه حسنى اسبٌتان الممبز -  77

 الحى االول  5الدور االول فامٌلى مول لطعة  141وصف الـتأشٌر:   ، محل 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 25191515وفً تارٌخ  32595دمحم احمد محمود سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 شارع الفٌومى الحى االول الدور االرضى 452، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  23768سٌد عبدالمنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 دور ارضى 2محل  63عمارة  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الثانى مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  27467 اسماعٌل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام دمحم -  85

 منطمه ابو الوفا جنوب االحٌاء  1سوق  1الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  29889سٌد صاٌم دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 بالدور الثانى فوق االرضى سنتر الشباب الحى السادس 221الـتأشٌر:   ، الغائ الفرع الكائن/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191515وفً تارٌخ  32591مٌاده سعد دمحم ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 12111مركز خدمات الحى  2ق النخٌل ب مشروع سو 25، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191515وفً تارٌخ  32592هوٌدا مختار على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 5، سوق الجملة المركز التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191515رٌخ وفً تا 32587دمحم على احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الشٌخ زاٌد 16الحى  2شمة  4مجاورة  37، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32588صٌدلٌه د/ احمد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الشٌخ زاٌد 4مجاورة  11منطمه اٌجكو الحى  27/6عمارة  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32586ولٌد مصطفى عبده فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 دور ارضى 87سنتر اللؤلؤه محل  2الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  29889سٌد صاٌم دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 بالدور الثانى فوق االرضى سنتر الشباب الحى السادس 221الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  26819ٌده برلم    شٌماء دمحم نجٌب شعبان ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  88

 رابعة العدوٌة خلف طرٌك النصر  3مكتب  12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  35628محمود حسن صالح طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 1بالعنوان مبنى  15555ر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تعبئة وتصنٌع وتجفٌف التمور بسمة تجارٌة صمر الواحه براسمال الـتأشٌ

 شارع رٌاض العجالتى الباوٌطى الوحات 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ 25191513وفً تارٌخ  32597نهاد احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 5الدور الرابع مكتب  3، سٌتى ستارز برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191513وفً تارٌخ  14435كرم امام السٌد عنبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع دمحم متولى من شارع النادى طرٌك المرٌوطٌة م كرداسة

تم تعدٌل العنوان  25191513وفً تارٌخ  32596لسالم عبدالمؤمن ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدا -  92

 b2الدور االول نموذج  17سنتر سفٌن محل  1مجاورة  7, وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191513وفً تارٌخ  32595صٌدلٌة د/ دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 2محل رلم  665مبنى  2مجاورة  2، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  35628محمود حسن صالح طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 شارع رٌاض العجالتى الباوٌطى الوحات 1الـتأشٌر:   ، مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  35628سن صالح طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ح -  95

الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة روٌال الدارة الكافترٌات والمالهى بنشاط مكتب الدارة حدائك وكافترٌات والعاب ومالهى 

 رٌلضى العجاالتى الوحات البحرٌه شارع 2بالعنوان وحدة ادارٌة مبنى  25555براسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  32598باسل دمحم صبح الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 12الدور االرضى مبنى أ مجمع على الدٌن الحى  25الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  31941لٌده برلم     نورهان موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك -  97

خدمات مول فور مٌكس  32/31على لطعتى االرض  A12/A11/A10الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محالت تجارٌه رلم 

 بٌفرلى هٌلز الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  32599 اٌمن عبدالعزٌز دمحم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 3شمة  82لطعة  2مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191513وفً تارٌخ  8852ٌس دمحم عبد الرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الدور الثانى 3شمه  1735لطعه رلم  8ة المجاور 3تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان  25191513وفً تارٌخ  8852تصحٌح اسم التاجر / ٌس دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الدور الثانى 3شمه  1735لطعه رلم  8المجاورة  3, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  14496عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سماح -  151

 الدور االول 1565عمارة  51شارع  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الحى الثالث مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513ٌخ وفً تار 32594مؤسسة بركات للجرافٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الدور االرضى 1258لطعة  6مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191513وفً تارٌخ  32155هٌثم حسٌن على ابورزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

  12سنتر المجد الحى  35أ محل رلم 68/3الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  13874اشرف ممدوح ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

  33وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة بالدور الرابع الحى السادس المجاورة السادسة عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191514وفً تارٌخ  32155ماجد عماد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 اول علوى 82، مجمع على الدٌن مبنى ب محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  32152نورا خلف حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

  75عمارة  153مشروع  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191514وفً تارٌخ  32154بدالشافى عباس دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االء ع -  157

 دور ثانى  6شمة  423عمارة  2مجاورة  2وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25191514وفً تارٌخ  11626دمحم متولى محمود عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الدور االول علوى المركز التجارى جالٌرى مول المحور المركزى  14الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191514وفً تارٌخ  32153فرج دمحم فرج حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 سنتر االمراء  18محل  9اورة ، الحى السادس مج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191514وفً تارٌخ  11626دمحم متولى محمود عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الدور االول علوى المركز التجارى جالٌرى مول المحور المركزى 14الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191514وفً تارٌخ  23956فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم دمحم على حسن ، تاجر  -  111

 المنطمة العمرانٌة التوسعات الشمالٌة  -المتحدة  25عمارة  1، اصبح العنوان شمة 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25191514وفً تارٌخ  32156حازم جمال السٌد عزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 اهالى 8الحى  1محل  2مجاورة  56الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191514وفً تارٌخ  32151احمد طه دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 خضار  136محل  1، سوق الجملة عنبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  22562سبك لٌده برلم    جابر احمد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،   -  114

 الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان عمارة احمد مطرود بشارع الجالء امام الماعات بمدٌنة 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  25622دمحم فاٌز راتب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

بالدور االرضى والمحالت  16-17-18-19-27أ المحالت ارلام  4، اضافة فرع بالعنوان محل علوى وارضى بسنتر االمراء بلون 

 بالدور االول و ضمهم بالمحالت 41-45-38-36-18-17-16-15

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32157فرج دانٌال فرج عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 1شمة  361عمارة  2مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 25191515وفً تارٌخ  32112احمد السٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 3مكتب رلم  2311عمار  8مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32115احمد حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الحى السادس 18تجارٌة اسكان عٌنات الشباب عمار  1الـتأشٌر:   ، وحد رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191515وفً تارٌخ  25622سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فاٌز راتب ح -  119

 أ 4، محل علوى وارضى سنتر االمراء بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32159نشأت دمحم صفوت خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الحى السادس اسكان المستمبل سنتر االردنٌة 124، محل    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  25191515وفً تارٌخ  32158الحسٌنى ٌحى عبدالمنعم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 18العمرانٌة الثانٌة م  53عمار  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  21548د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سها عبدالرحمن مرسى احم -  122

 29،  28،  27،  25،  24،  23،  22،  21،  25،  3، 1الـتأشٌر:   ، اضافة محالت الى المحل الرئٌسى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32114دمحم احمد عبدالغنى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الشٌخ زاٌد 12سوق المعز المركزى الحى  A4بالمبنى  25الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32115مروان شحات فاٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 تبة الجامعه المحور المركزىمك 15/1مول بلو ستار  45الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191515وفً تارٌخ  32113احمد نبٌل عبداللطٌف سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 3شمة  1123عمارة  5مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  24414 احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 المساحة الدلى 22شارع رفاعة الدور الثانى شمة  28وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  32122دٌنا مصطفى عفٌفى الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 8مركز خدمات الحى  1/31لطعة  1مركز الٌاسمٌن برج  3ل رلم الـتأشٌر:   ، مح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  13368كارم رشوان احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 مخازن الشباب 275الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة السادسة لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  32119الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌهوب سعداوى مختار عبد -  129

 3محل  5وصف الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر ابنى بٌتن السوق التجارى مجاورة 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25191516وفً تارٌخ  32125دمحم جمال متولى مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 مشروع روضة المهندسٌن الشٌخ زاٌد 6الدور االول شمة  2مدخل  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  32121احمد دمحم دمحم على لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 شارع الحكمة الشٌخ زاٌد 113الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25191516وفً تارٌخ  32123ى حسان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها احمد مصطف -  132

 فاكهة سوق الجملة 2عنبر  159وصف الـتأشٌر:   ، شادر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191516وفً تارٌخ  29135جرجس كمال عزمى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 شارع سعد مبرون ناصٌة االخالص المنٌرة الغربٌة 1، افتتاح فرع بالعنوان الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  13368كارم رشوان احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 بابمخازن الش 275الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المنطمة الصناعٌة السادسة لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  32127حسن فرحان حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 سنتر الزمردة حى البشاٌر  1محل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

دٌل العنوان , تم تع 25191517وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

مجمع الصناعات  127بالعنوان لطعة  15555وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر بنشاط مصنع ابواب وشبابٌن براسمال 

 الصغٌرة والمتوسطه المنطمة الصناعٌة المطورٌٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

مجمع الصناعات  127بالعنوان لطعة  15555وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر بنشاط مصنع ابواب وشبابٌن براسمال 

 الصغٌرة والمتوسطه المنطمة الصناعٌة المطورٌٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25191517ٌخ وفً تار 32128طارق رمضان عبدالفتاح عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

  131مجمع على الدٌن مبنى ج الدور االول مكتب  12وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  32131الهادى الهادى نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الدور الثانى  32سنتر وادى الملكة مكتب  32الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  7345رجاء حسن دمحم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

  1وحدة رلم  2منطمة  44متر عمارة 75اسكان الشباب  11الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  32135لٌده برلم    حازم محى الدٌن احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك  -  141

  11شمة  6عمارة  5مجاورة  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191517وفً تارٌخ  32124احمد رفعت على عوٌس هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

  15مكتب  2عمارة  44/2/1ى سٌلفر مول لطعة وصف الـتأشٌر:   ، المحور المركز



 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 جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  25715هند السٌد المصلحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 مشروع سٌتى ستار 1بالدور الثانى فوق االرضى برج  224الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  32125دالحمٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عب -  144

 A134وحدة  3الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة مجمع االستشارات الهندسٌة مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  32126بدر محمود مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

  251محل  66الـتأشٌر:   ، حى االشجار عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  22454ماهر البٌر سلٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ارضى مرتفع المحور المركزى 5لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ سنتر مٌن مان محل رلم ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32137خالد عبدالعال سٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 ثانىدور  58سنتر نوران محل  5مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  31955عبدهللا جاد الكرٌم غٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 ب سنتر االمراء 9محل   9الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح الحى السادس السوق مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191525وفً تارٌخ  35618  عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  149

 الحى السابع سنتر االردنٌة 7، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191525وفً تارٌخ  35618عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 4بالعنوان الحى  55555عبئة والتوزٌع بنشاط تعبئة وتوزٌع مواد غذائٌة براسمال ، له رئٌسى بسمة تجارٌة مؤسسة االفك للت

 1محل  159عمارة  1مجاورة 

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32136ٌحٌى على عبداالول صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 B1دور اول  4المعز مكتب مول  2مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32134نادى سٌد عبداللطٌف حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 23م لطعة رلم  355الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191525وفً تارٌخ  32139اٌمان دمحم شداد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بالدور االرضى سنتر رامو الحى المتمٌز 38، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32592هوٌدا مختار على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

ى الجزٌرة البحرٌة بملن حسن حسن دمحم حسن بنشاط حظٌرة لتربٌة الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان جزٌرة البدار

 51555المواشى براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  31712ودٌع فاٌك بطرس وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 23عمارة  1مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  31712طرس وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ودٌع فاٌك ب -  156

  23عمارة  1مجاورة  1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الشٌخ زاٌد الحى 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25191525وفً تارٌخ  32145اٌمن حسنى عبدالحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 االمرٌكٌة امام مسجد الحصرى  5برج  33الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32132صٌدلٌة د/ اٌه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 15محل  15عمارة  1مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 



 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 جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  32133البٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد دمحم على -  159

 الحى العاشر 2مبنى ز اسواق التعمٌر  15dوصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25191525وفً تارٌخ  32141اٌمن ماهر شحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 مشروع مركز اكتوبر التجارى 5الدور االرضى عمارة رلم  4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191525وفً تارٌخ  35618عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الحى السابع سنتر االردنٌة  7بالعنوان محل رلم  55555، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط مطعم بسمة تجارٌة وٌزوو براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191525وفً تارٌخ  32138هشام نبٌل عبدالرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 بالدور االرضى 9115155الـتأشٌر:   ، الحى الثانى سنتر االردنٌة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف على سٌد احمد حسن  -  163

 المنطمة الصناعٌة االولى 151الـتأشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  22669انوار دمحم كرٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 77ل العنوان لٌصبح مجمع الحمد منطمه صناعٌه رابعه وحدة رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  22669انوار دمحم كرٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 تجمٌل بنشاط مستحضرات 615الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان مخازن الشباب لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  22669انوار دمحم كرٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 بنشاط مستحضرات تجمٌل 615الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان مخازن الشباب لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982بك لٌده برلم    شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  س -  167

 المنطمة الصناعٌة السادسة 85الـتأشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  32142صالح عبدالمادر الضبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 45/2ة عمار 5مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 المنطمة الصناعٌه امتداد الثالثة 412الـتأشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل  25191521تارٌخ  وفً 32143عبدالرحمن رزق عبدالحفٌظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 26محل  7العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى الخامس سنتر المامون مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ه االولىالمنطمه الصناعٌ 151الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالمطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 المنطمة الصناعٌة السادسة 85الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالمطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 المنطمة الصناعٌة امتداد الثالثة 412الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالمطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  32155دمحم عاطف حجازى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 2محل  129عمارة  9الـتأشٌر:   ، الحى السادس مجاورة 

ن , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 25191522وفً تارٌخ  32151دمحم دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 92سنتر المصطفى التجارى محل رلم  11الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  32144صٌدلٌة د . عمرو عزٌز عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 6/5بجوار حى البستان محل  65/64وصف الـتأشٌر:   ، مشروع بٌتى لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  32152عبدالبارى احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهى سامى  -  177

 2مكتب  352لطعة  2وصف الـتأشٌر:   ، الحى الخامس عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  32147كرٌمان مجدى ابراهٌم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 بٌفرلى هٌلز الشٌخ زاٌد mix4مشروع  Bعمارة  A9-1صف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى و

تم تعدٌل العنوان ,  25191522وفً تارٌخ  32153حسن محمود عبدهللا موسى الغزالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 دور ارضى 21سنتر اللؤلؤة محل  2مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  25782دمحم خلٌفه مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 3صناعٌه  74الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191522رٌخ وفً تا 32149زٌد لالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الدور االول 12وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد كمبوند اوبرا سٌتى المول التجارى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  32145سمٌر حسانٌن احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الحى الرابع 2ة شارع الخزان مجاور 325الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191522وفً تارٌخ  32148دمحم جالل السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 15الـتأشٌر:   ، سنتر الفٌروز محور الكفراوى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523تارٌخ  وفً 23536محمود عبدهللا خلٌل عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الدور الثانى 216سنتر على الدٌن مبنى أ مكتب  12وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  31235رٌاض معوض رٌاض جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

  2سنتر االمام الحى الخامس مجاورة  37وان لٌصبح/ محل رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  32157دمحم اسماعٌل دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 7الحى  256مكتب  1سنتر االردنٌة مجاورة  4الـتأشٌر:   ، برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  35168فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم حسن صابر نور ، تاجر  -  187

 كمبوند بٌرامٌدز وون التوسعات الشرلٌه العمرانٌة 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح محل 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25191523وفً تارٌخ  32154اٌمان عبدالكرٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 اكتوبر 6الدور االرض سنتر دولفٌن الند امام جهاز مدٌنة  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  32159نعٌمه دمحم اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 ارضى 16الـتأشٌر:   ، طرٌك الواحات مول ستار محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191523وفً تارٌخ  32158امنٌه حسن احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 6الحى السادس سنتر وادى الملكه الحى  25الـتأشٌر:   ، مكتب 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25191523وفً تارٌخ  32155امل نور حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 علوى 38الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى ج محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25191523وفً تارٌخ  12815هشام عبدالرحمن الطاهر ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 سار الداخل للعمارٌ 2شارع البستان محل  72وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للمركز الرئٌسى بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  32163مروه حامد حسن هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 المحور المركزى الجزء الجنوبى الشٌخ زاٌد 23بالدور االول العلوى المبنى التجارى لطعه رلم  12الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  32165اس حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زٌادى عب -  194

 ارضى 5الـتأشٌر:   ، الفردوس لوات مسلحة سنتر أ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  25813احمد عبدالمرضى دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 سنتر الصفا بالزا 15الدور الثالث المحور المركزى الحى  37أشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب رلم الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  14544ربٌع ابراهٌم سٌد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 ه برج السماء عمارات السعد الهرم بنفس النشاطشارع المرٌوطٌ 7الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191524وفً تارٌخ  32161احمد جمال دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 2شارع المحور المركزى الحى الثانى مجاورة  383، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191524وفً تارٌخ  32162،  سبك لٌده برلم    طارق عمرو دمحم دمحم موسى ، تاجر فرد  -  198

 بالمحور المركزى 33الـتأشٌر:   ، اجٌاد كاسل مول الحى العاشر جزء من لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  25782دمحم خلٌفه مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 ، تم الغائه    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32173اٌمن السٌد على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

  3شمة  15عمارة  15مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32169عمرو رجب نورالدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الدور االرضى  88سنتر المصطفى محل  8مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  14544ربٌع ابراهٌم سٌد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الجٌزة  -لهرم برج السماء عمارات السعد ا -ش المرٌوطٌة  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32165بٌشوى ابراهٌم صالح غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

  52سنتر وادى الملون محل  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  25782دمحم خلٌفه مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، تم الغائه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32171احمد دمحمٌن عبدالسالم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

  2مجاورة  5عمد اول الحى  248لطعه  12، شمة الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  25782دمحم خلٌفه مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 12الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان المنطمه الصناعٌة مخازن الشباب لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  25782صطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خلٌفه م -  257

 شارع المصرٌه لالتصاالت 1شمه  216الـتأشٌر:   ، تم الغاء الممر االدارى الكائن فى عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32175اٌمن نصحى سٌف فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

  6الحى  8سنتر وادى الملون الدور الثانى مجاورة  12الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  24857مؤمن احمد عبدالعال هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم ثالث اكتوبر  252ار بالدور االرضى عم 7الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32166سحر على احمد دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 امام شركة االوائل  238الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة االولى مول براٌت ستارز محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191527وفً تارٌخ  32168سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبده دروٌش ، تاجر فرد ،   -  211

  7مول سفن سنتر محل  1مجاورة  7الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32195فام ماجد شحاته مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الحى الثالث المجاورة الثانٌة 235الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  32177محمود الشحات عبدالواحد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 15ب الدور الخامس شمه  21عمارة  6مجاورة  15وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  27566لٌده برلم    نورا عصام طلعت عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  214

 دور ارضى 75عمارة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  32176احمد ممدوح حسن احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 4شمة  8مجاورة  4الحى  1753، لطعه رلم وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  32175ابراهٌم محمود ابراهٌم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 فدان الدور االرضى الحى السادس 71منطمه  6وصف الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191528وفً تارٌخ  9186لٌده برلم    عزت حنا صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك  -  217

 الدور االرضى 4عمد ثان شمة  1مجاورة  96تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الخامس لطعه رلم 

عدٌل العنوان , تم ت 25191528وفً تارٌخ  32185عبدالسالم دمحم عبدالسالم ابو حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 7سنتر الدالى الحى  15/14/4/3وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32182صٌدلٌة د/ امٌره كسبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 312محلٌن  98عمار  153مشروع  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32188سى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عبدالباسط احمد مو -  225

 أبنى بٌتن 1ب مكتب  85الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر المنطمة الرابعة لطعة 

ف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 25191528وفً تارٌخ  32184ولٌد دمحم امٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 11الحى  1مكتب ادارى رلم  3مول سٌتى ستار الدور  3، برج 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  26717احمد حمدان دمحم منصور رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

  3الدور  1م مدرسة الماهرة للغات مجاورة شارع المحور المركزى الحى الثالث اما 65وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32179شنوده مكس لبٌب اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 6الحى  8سنتر وادى الملون مجاورة  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32181ه برلم    صفٌه عبدالمطلب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  224

 651م لطعة  355الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191528وفً تارٌخ  32189اسامه عبدهللا امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 بالدور االرضى 2ب مكتب رلم  85الرابعة لطعة الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر ابنى بٌتن المنطمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  32186فاروق جمال عبدالعزٌز ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 دور ارضى 152سنتر اللؤلؤة محل  2مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25191528وفً تارٌخ  32174بدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن عبدالناصر ع -  227

 11الحى  2سنتر البكرى مجاورة  15وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25191528وفً تارٌخ  32178اشرف عزام امٌن عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 االسكان المومى 6الحى  152عمارة  4الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  32192بشرى فتحى مٌخائٌل واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 6سنتر وادى الملكة الحى  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25191529وفً تارٌخ  22352رلم    كبابجى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  235

  555555افتتاح فرع رئٌسى اخر بالعنوان بسمة تجارٌة العالمٌة لتصنٌع المواد الغذائٌة بنشاط تصنٌع مواد غذائٌة وبراس مال 

 3849عبور اٌداع ال 26345المنطمه الصناعٌة االولى مدٌنة بدر سجل رلم  29بالعنوان لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  35444اٌمان سٌد محرم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 شارع عبدالرحمن الرافعى 8الـتأشٌر:   ، اضافة فرع كمكتب ادارى بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  32194دمحم على طلب عوٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 دور ارضى 6سنتر وادى الملون محل رلم  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25191529وفً تارٌخ  32196شهٌده طه دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 1الدور االرضى مكتب  352لطعه  2عمارة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191529وفً تارٌخ  32191مصطفى رفعت زاٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ىالدور الثان 6سنتر االردنٌة اسكان الشباب الحى  118وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  32193دمحم رفعت لطفى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 دور ارضى 6شمة  153عمارة  4مجاورة  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191529وفً تارٌخ  32197ناجى بباوى رزق بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 1شمة  85عمارة 1مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32252لاسم على لاسم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 2شمة  61عمارة  153الـتأشٌر:   ، الحى السادس مشروع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32255ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امال زكى دمحم سلٌم -  238

 1أ مكتب رلم  156الـتأشٌر:   ، الفردوس عمارات الموات المسلحة عمارة 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25191535وفً تارٌخ  31316سٌد سٌد عبدالتواب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 365عمارة  2مجاورة  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32257عبدهللا احمد لرنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 4الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر كمبوند بارادٌس السوق التجارى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32199عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر عبدالعلٌم  -  241

 6مكتب  22الـتأشٌر:   ، حدائك اكتوبر المنطمة الثانٌة عمار رلم 

نوان , تم تعدٌل الع 25191535وفً تارٌخ  32198عبد العزٌز محمود فؤاد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ب شارع الفندق مدٌنة الفردوس 5وصف الـتأشٌر:   ، ممر ادارى بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32253عمرو عٌد شعبان معتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 1محل رلم  9عمارة  153الـتأشٌر:   ، الحى السادس جنوب االحٌاء عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  32255ٌلى ابو الفتوح محمود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ل -  244

 229م لطعه  355وصف الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  35444اٌمان سٌد محرم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 مبنى سى 4ـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد سنتر المعز بالزا مكتب ال

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  32259محمود محمود عبدالرازق حوزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الدور االرضى  1شمة  1142عمارة  6مجاورة  4وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191535وفً تارٌخ  32251مى غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مختار عبدالممصود بٌو -  247

 231م لطعة  355وصف الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191535وفً تارٌخ  32256ابراهٌم عبدهللا احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 4شمة  8، مساكن ابناء الجٌزة مرحلة ثانٌة عمارة الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  32216حماده خمٌس عبدالجٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 22الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى الثامن مجاورة اولى مول الزوردى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25191531وفً تارٌخ  29526تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد نبٌل سٌد امٌن ،  -  255

 محور خدمى السابع والثامن 1/  31سنتر الٌاسمٌن لطعه  2الدور االول فوق االرضى مبنى  9، اصبح العنوان وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  25912عامر حسٌن رجاء محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 أ 1اسكان الشباب الحى السادس عمارة  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  25191531وفً تارٌخ  32215عبدالرحمن دمحم جابر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 مول الحرم الدور االرضى 34الشٌخ زاٌد محل  11حى وصف الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  32213هالل احمد مرسى ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 154محل رلم  41عمارة  5مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  32215لٌده برلم    احمد فرحان احمد نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  254

 11الحى  164تعاونٌات  9ادارى عمارة  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25191531وفً تارٌخ  32214عبدالرحمن جمال دمحم الحلفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

  1مجاورة  2حور المركزى مولف الحصرى الحى الم 65وصف الـتأشٌر:   ، مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  29756احمد عبدالفتاح احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 5محل  24عمارة  1مجاورة  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  32212،  سبك لٌده برلم     رمضان بٌومى دمحم ضٌف ، تاجر فرد -  257

  1شمة  6م الحى  63الـتأشٌر:   ، اسكان الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191531وفً تارٌخ  32217رامى دمحم عبدالعال بغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الدور الثالث 11سٌتى ستار الحى  6/3/12الـتأشٌر:   ، ممر ادارى شمة 

تم تعدٌل العنوان  25191531وفً تارٌخ  32211عالء الدٌن احمد صابر عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 7شمة  155عمارة  3مجاورة  7, وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191551وفً تارٌخ  35915حماده سٌد هلٌل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافة نشاط اعمال التكٌٌف والتبرٌد والتدفئة والتهوٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191552ارٌخ وفً ت 17576نجاح احمد على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 حذف نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191552وفً تارٌخ  26888اٌمن محمود احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  اصبح النشاط بٌع لطع غٌار وكاوتش سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191552وفً تارٌخ  14376ر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالحمٌد صادق دمحم ، تاج -  4

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد وتوزٌع زٌوت طبٌعٌه وعطار

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191552وفً تارٌخ  26888اٌمن محمود احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 شاط بٌع لطع غٌار وزٌوت سٌاراتالتأشٌر:  اصبح الن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191556وفً تارٌخ  35646فاطمه حامد حسن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 بٌع مستلزمات دٌكور

نشاط , وصف تم تعدٌل ال25191557وفً تارٌخ  21413دمحم عبدالتواب حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد وتصنٌع وتوزٌع المواد الغذائٌه للنفس ولدى الغٌر وتصنٌع وتوزٌع المواد البالستٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191557وفً تارٌخ  15955دمحم عبدالستار سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 راكز ومنشأت رٌاضٌة واجتماعٌهاضافة نشاط ادارة م

تم تعدٌل النشاط , 25191558وفً تارٌخ  25685ابراهٌم جمال ابراهٌم مصطفى دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تجارة الزٌوت والشحوم وغسٌل السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191558وفً تارٌخ  25465احمد دمحم حامد موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة توكٌالت تجارٌة ومماوالت وبٌع بالعمولة والستٌراد لحساب الغٌر ماعدا اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191558وفً تارٌخ  35224هشام صافى محمود دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط تشغٌل وادارة مراكز وصاالت رٌاضٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191515وفً تارٌخ  18184حسام حسن على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ معرض تاجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 25191515وفً تارٌخ  31262ٌم احمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولى عبدالودود ابراه -  13

وصف التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط/استصالح اراضى زراعٌة ومماوالت عمومٌه واستٌراد وتصدٌر 

 محاصٌل زراعٌة واستٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191515وفً تارٌخ  31157تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محسن شعبان محمود ،  -  14

اضافة نشاط تسوٌك وتطوٌر واستثمار عمارى ومماوالت )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( بموافمه امنٌه 

 2519لسنة  187رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف 25191513وفً تارٌخ  8852سبك لٌده برلم   ٌس دمحم عبد الرزاق ، تاجر فرد ،   -  15

 نشاط / االمن والتسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , 25191513وفً تارٌخ  8852تصحٌح اسم التاجر / ٌس دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ٌك العمارىوصف التأشٌر:  حذف نشاط / االمن والتسو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191513وفً تارٌخ  14496سماح عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌة واثاث واجهزة كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191513وفً تارٌخ  14435كرم امام السٌد عنبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد مواد غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191514وفً تارٌخ  23956كرٌم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

ف والمجالت والكتب الدنٌة والمصاحف وخدمات اصبح النشاط انتاج فنى واعالمى واعالنات مرئٌة للغٌر )فٌما عدا اصدار الصح

 2519لسنة  224االنترنت( موافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191514وفً تارٌخ  8549خالد توفٌك احمد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تورٌد عماله بالداخل وتورٌدات عمومٌة ونمل داخلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  32581دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم هشام -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  15969معتز احمد عبدالعزٌز عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اصبح النشاط شحن وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  22828دمحم احمد عباس ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  اضافة نشاط المماوالت العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191516وفً تارٌخ  17242م   دمحم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  24

 اضافة نشاط مماوالت وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191516وفً تارٌخ  25728امٌره حسٌن فاروق امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

تدرٌبٌة فى مجال الحاسب االلى)فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( بموافمة اضافة نشاط دورات 

 2519لسنة  179امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191516وفً تارٌخ  19223مصطفى محمود محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 مستلزمات الموبٌل التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191517وفً تارٌخ  7345رجاء حسن دمحم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تعدٌل النشاط لٌصبح كوافٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191517وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اصبح النشاط مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191517وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 ٌر:  اصبح النشاط مماوالت عامةالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191517وفً تارٌخ  31223عادل دمحم دمحم المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضافة نشاط التدرٌب على التربٌة الخاصه وادارة المستشفٌات ولغات والمساحه والكوتشٌنج وتنمٌة مهارات وتعدٌل سلون )بعد

 2519/3/27فى  33الحصول على الموافمات الالزمة للنشاط( بموافمة امنٌه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191525وفً تارٌخ  16555على حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر

وفً  16555لتصدٌر والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اصبح االسم التجارى / على حسن لالستٌراد وا -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر25191525تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191525وفً تارٌخ  35698رشٌدة سلٌمان عمار مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 صبح النشاط مكتب رحالت بالداخلالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191521وفً تارٌخ  31479دمحم ٌحى حلمى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 اضافة نشاط تورٌد وتركٌب انظمة الطالة الشمسٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191521خ وفً تارٌ 12857هانى دمحم زكى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191521وفً تارٌخ  35545ٌحٌى لدرى دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مطعم كشرى وبٌتزا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191521وفً تارٌخ  27255وافى كرم ٌوسف ابو عٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌة ومستلزمات المصانع ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191522وفً تارٌخ  27955هالل منٌر هالل احمد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  اضافة نشاط زٌوت وشحوم وفالتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191523وفً تارٌخ  12815هشام عبدالرحمن الطاهر ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  اضافة نشاط نمل وشحن دولى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  25484ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم عبدالعزٌز ٌوسف عل -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح خدمات المحمول فٌما عدا الصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  16525جمال ابراهٌم بحٌرى ابوحنٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصدٌر ومماوالت  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  25484باسم عبدالعزٌز ٌوسف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح خدمات المحمول فٌما عدا الصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  26964ده برلم   احمد العربى حسن على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ادارة المطاعم

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  25484باسم عبدالعزٌز ٌوسف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الصٌانه التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح خدمات المحمول فٌما عدا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191524وفً تارٌخ  14544ربٌع ابراهٌم سٌد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت العامة وخدمات التشطٌب والدٌكور والتوكٌالت التجارٌه وتوزٌع وتورٌد مواد التشطٌب 

 والدٌكور بمشتمالتها

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191527وفً تارٌخ  25724نانسى دمحم الطاهر دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

التأشٌر:  ضافة نشاط تورٌدات عمومٌة والتصدٌر الى النشاط االصلى تسوٌك عمارى فٌما عدا خدمات االنترنت فٌماعدا المجموعه 

 2519لسنة  234د الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌه رلم بع 6من المجموعه  36والفمرة  19



 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 جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191528وفً تارٌخ  21659شرٌف نجاح سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد لطع غٌار السٌارات

وفً تارٌخ  21659حداده السٌارات وتورٌداتها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل السمة التجارٌة / الورشة الفنٌة ل -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد لطع غٌار السٌارات25191528

حذف   تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:25191528وفً تارٌخ  25758عٌد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 نشاط/ الخدمات العامة والخدمات التامٌنٌة الطبٌه واضافة نشاط/ صٌانة وتشغٌل مصاعد وساللم كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191528وفً تارٌخ  14496سماح عثمان مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

عدا الكمبٌوتر واالنترنت( واثاث واجهزة كهربائٌه ومتعهد نمل التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌه )فٌما 

 عمال)بالداخل( وموظفٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191528وفً تارٌخ  31366محمود شعبان حسن جمعه البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

العناٌه بالبشرة والمستلزمات الطبٌة والتصنٌع لدى التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح توزٌع وتسوٌك وتورٌد مستحضرات التجمٌل و

الغٌر والمواد الغذائٌة والتسوٌك العمارٌة والتوكٌالت التجارٌة )فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على 

 2519لسنة  167التراخٌص الالزمة( بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191529وفً تارٌخ  32124،  سبك لٌده برلم   احمد رفعت على عوٌس هالل ، تاجر فرد  -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191535وفً تارٌخ  6552اسماعٌل دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 مٌع شبكات االطفاء واالنذاراضافة نشاط تورٌد وتركٌب ج

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191531وفً تارٌخ  8525دمحم عبدالفتاح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدٌل العنوان لٌصبح/ بٌع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191531ارٌخ وفً ت 11174الشحات غرٌب ابومسلم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  حذف نشاط/ التسوٌك العمارى وسمسرة العمارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32175ابراهٌم محمود ابراهٌم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32137خالد عبدالعال سٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32113احمد نبٌل عبداللطٌف سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191551وفً تارٌخ  32522احمد على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  32193خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رفعت لطفى -  5

 التأشٌر: خاص



 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 جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32176احمد ممدوح حسن احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  32558فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو محمود زكرٌا دمحم ، تاجر -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  32565تامر دمحم امٌن عبدالسمٌع الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  32155سبك لٌده برلم    دمحم عاطف حجازى حسٌن ، تاجر فرد ،  -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  32599اٌمن عبدالعزٌز دمحم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  32155ه برلم   ماجد عماد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191521وفً تارٌخ  32143عبدالرحمن رزق عبدالحفٌظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32185،  سبك لٌده برلم    عبدالسالم دمحم عبدالسالم ابو حامد ، تاجر فرد -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  31712ودٌع فاٌك بطرس وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  32155م   امل نور حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191551وفً تارٌخ  32531سهٌر احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32115مروان شحات فاٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191515وفً تارٌخ  32591مٌاده سعد دمحم ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  26475عمر ابو السعود عبدالفتاح عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  32556محمود ابوبكر رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا25191535وفً تارٌخ  32253عمرو عٌد شعبان معتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527وفً تارٌخ  32166سحر على احمد دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  32152نورا خلف حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32527دمحم عدلى فؤاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32178اشرف عزام امٌن عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191524وفً تارٌخ  32162طارق عمرو دمحم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  32572م السٌد عبدالحمٌد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسا -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  32148دمحم جالل السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  32251بدالممصود بٌومى غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مختار ع -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  32123مها احمد مصطفى حسان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  32151 خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد طه دمحم -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  32539اسالم سٌد عطٌه سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191517وفً تارٌخ  32127سبك لٌده برلم    حسن فرحان حسن دمحم ، تاجر فرد ،  -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191531وفً تارٌخ  32216حماده خمٌس عبدالجٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32157برلم    فرج دانٌال فرج عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32112احمد السٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32186فاروق جمال عبدالعزٌز ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  32563احمد مصطفى مبارن عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  32149زٌد لالستثمار العمارى والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32534احمد دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191513خ وفً تارٌ 32597نهاد احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  32548حسام عمر عبدالغنى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  32546احمد محمود حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32132صٌدلٌة د/ اٌه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25191525وفً تارٌخ  32133ولٌد دمحم على البٌومى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191515وفً تارٌخ  32159نشأت دمحم صفوت خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25191515ٌوفً تارٌخ  32158الحسٌنى ٌحى عبدالمنعم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191557وفً تارٌخ  32561احمد عابدٌن عبدالغفار نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25191557وفً تارٌخ  32562عماد فؤاد زكى نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  32194دمحم على طلب عوٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  32147كرٌمان مجدى ابراهٌم خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة 25191522وفً تارٌخ  32153حسن محمود عبدهللا موسى الغزالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191513وفً تارٌخ  32596مصطفى عبدالسالم عبدالمؤمن ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  32595صٌدلٌة د/ دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  32544حسن عوٌس على جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  32551صدلى اسماعٌل دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191556وفً تارٌخ  35646فاطمه حامد حسن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  32568د ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمو -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  25622دمحم فاٌز راتب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191524وفً تارٌخ  32161جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال دمحم سالم ، تا -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  32569امام عبدالغنى محمود خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191522وفً تارٌخ  32145سبك لٌده برلم   سمٌر حسانٌن احمد زٌدان ، تاجر فرد ،   -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32115احمد حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191535وفً تارٌخ  32256لم   ابراهٌم عبدهللا احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191517وفً تارٌخ  32135حازم محى الدٌن احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191531وفً تارٌخ  32214 عبدالرحمن جمال دمحم الحلفاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  32157دمحم اسماعٌل دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527ً تارٌخ وف 32171احمد دمحمٌن عبدالسالم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  32582سٌد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: تم 25191515وفً تارٌخ  32587دمحم على احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  32547خدٌجه دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال25191553وفً تارٌخ  32549حماده وزٌر عٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191531وفً تارٌخ  32215احمد فرحان احمد نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  32575محروس عمر رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  32255لٌلى ابو الفتوح محمود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  32124احمد رفعت على عوٌس هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191531وفً تارٌخ  32212رمضان بٌومى دمحم ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32136ٌحٌى على عبداالول صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32134سٌد عبداللطٌف حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادى  -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  32525امنٌه دمحم عمرو عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191528وفً تارٌخ  32184 امٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم -  82

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  32564دمحم عبدهللا سعد عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  32574دمحم احمد عزالدٌن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  32585دمحم عنتر مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  32196دمحم محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شهٌده طه  -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191522وفً تارٌخ  32152نهى سامى عبدالبارى احمد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  32598لطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسل دمحم صبح ا -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191529وفً تارٌخ  32191مصطفى رفعت زاٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191513وفً تارٌخ  35628اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسن صالح طنطاوى ، ت -  95

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  32158امنٌه حسن احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  32524،  سبك لٌده برلم   خالد السٌد دمحم احمد السنهوتى ، تاجر فرد  -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32139اٌمان دمحم شداد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32592   هوٌدا مختار على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32188عالء عبدالباسط احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191557وفً تارٌخ  32565جزارة الشطورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191535وفً تارٌخ  32199ٌاسر عبدالعلٌم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  32119شٌهوب سعداوى مختار عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  32542دمحم مصطفى حلمى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 25191516وفً تارٌخ  13368كارم رشوان احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  32535جمال عبدالعظٌم دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل25191551وفً تارٌخ  32532شعبان دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32595دمحم احمد محمود سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص25191524وفً تارٌخ  32163مروه حامد حسن هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191559وفً تارٌخ  32573دٌما وجٌه حسنى اسبٌتان الممبز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  35618عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191535وفً تارٌخ  32252لاسم على لاسم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191535وفً تارٌخ  32255امال زكى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191516وفً تارٌخ  32122دٌنا مصطفى عفٌفى الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527وفً تارٌخ  32168احمد دمحم عبده دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191552وفً تارٌخ  32545ر دمحم دمحم المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر بك -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  32537شٌماء حسن عبدالحمٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191528وفً تارٌخ  32174عبدالرحمن عبدالناصر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191529وفً تارٌخ  32192بشرى فتحى مٌخائٌل واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191551وفً تارٌخ  32523لؤى دمحم فكرى السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32138هشام نبٌل عبدالرسول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527وفً تارٌخ  32173اٌمن السٌد على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191559وفً تارٌخ  32583ادهم خلٌفه احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191559وفً تارٌخ  32577عطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر ال -  119

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  32156حازم جمال السٌد عزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  32259اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود محمود عبدالرازق حوزه ، ت -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191527وفً تارٌخ  32169عمرو رجب نورالدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  982سبك لٌده برلم   شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،   -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  32553احمد عبدالمنصف عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  32181ه برلم   صفٌه عبدالمطلب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191523وفً تارٌخ  32154اٌمان عبدالكرٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32526 دمحم صالح دمحم مجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191525وفً تارٌخ  32141اٌمن ماهر شحات على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191515ارٌخ وفً ت 32588صٌدلٌه د/ احمد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32179شنوده مكس لبٌب اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  32555دمحم خالد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191558وفً تارٌخ  32571احمد عبدالفتاح احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد25191527وفً تارٌخ  32165بٌشوى ابراهٌم صالح غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191514وفً تارٌخ  32153فرج دمحم فرج حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25191514وفً تارٌخ  11626دمحم متولى محمود عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  982شرٌف على سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191521وفً تارٌخ  32142صالح عبدالمادر الضبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528وفً تارٌخ  32195فام ماجد شحاته مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191529وفً تارٌخ  32197ناجى بباوى رزق بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32177محمود الشحات عبدالواحد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  32557لطفى منصور لطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191557وفً تارٌخ  32559حماده دمحم عبدالعال سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191558وفً تارٌخ  32566دمحم السٌد دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191522وفً تارٌخ  32151دمحم دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191522وفً تارٌخ  32144صٌدلٌة د . عمرو عزٌز عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  32594ة بركات للجرافٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسس -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191513وفً تارٌخ  32155هٌثم حسٌن على ابورزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191517وفً تارٌخ  32125اهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد ابر -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191517وفً تارٌخ  32126بدر محمود مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191531وفً تارٌخ  32217دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى دمحم عبدالعال بغدا -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191531وفً تارٌخ  32211عالء الدٌن احمد صابر عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191559وفً تارٌخ  32578لسٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محفوظ لمطع غٌار ا -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191559وفً تارٌخ  32579سحر عبدالعال حسٌن حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191535وفً تارٌخ  32257دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا احمد لرنى -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32535رضا فكرى على الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191553وفً تارٌخ  27951تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مجدى ابراهٌم ابو شادى ،  -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191517وفً تارٌخ  32128طارق رمضان عبدالفتاح عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191517وفً تارٌخ  32131جر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهادى الهادى نصر دمحم ، تا -  158

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25191531وفً تارٌخ  32215عبدالرحمن دمحم جابر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191531وفً تارٌخ  32213ر فرد ،  سبك لٌده برلم   هالل احمد مرسى ابو العال ، تاج -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191523وفً تارٌخ  32159نعٌمه دمحم اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32586سبك لٌده برلم     ولٌد مصطفى عبده فتح هللا ، تاجر فرد ، -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  32121احمد دمحم دمحم على لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191528وفً تارٌخ  32189ٌده برلم   اسامه عبدهللا امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191516وفً تارٌخ  32125دمحم جمال متولى مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32533سماح على دمحم عٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191552وفً تارٌخ  32541فتحى مرزوق شحاته مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551ٌخ وفً تار 32536محمود عبدالحفٌظ سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25191552وفً تارٌخ  32538تاج الدٌن شعبان عبدالعطى ابو طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191528ٌخ وفً تار 32182صٌدلٌة د/ امٌره كسبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191551وفً تارٌخ  32525احمد دمحم صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191525وفً تارٌخ  32145اٌمن حسنى عبدالحمٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191515وفً تارٌخ  32114دمحم احمد عبدالغنى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191559وفً تارٌخ  32581 هشام دمحم صالح الزٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191524وفً تارٌخ  32165دمحم زٌادى عباس حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25191559وفً تارٌخ  32585دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سٌد -  176

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25191535وفً تارٌخ  32198عبد العزٌز محمود فؤاد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191527وفً تارٌخ  32175، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن نصحى سٌف فلٌفل  -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25191514وفً تارٌخ  32154االء عبدالشافى عباس دمحم العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25191553وفً تارٌخ  32552، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌة دكتور وائل جمال -  185

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ان المانونى  , وصف تم تعدٌل الك25191556ٌوفً تارٌخ  35646فاطمه حامد حسن جوده ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الشجرة  14376تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191552،  فى تارٌخ :   -  1

 الطٌبه  

 الى: فاطمه حامد حسن جوده   35646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191556،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الٌوجد   35646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191556،  فى تارٌخ :   -  3

مة التجارٌة لتصبح / ستوب الى: تعدٌل الس 25734تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191557،  فى تارٌخ :   -  4

 كار  

الى: استدراج االسم / صموئٌل مكارى الممص  23711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191557،  فى تارٌخ :   -  5

 انطوان بشاره  

لتجارٌه لتصبح / اوزورٌس الى: تعدٌل السمه ا 23711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191557،  فى تارٌخ :   -  6

 للمالبس الداخلٌه والجاهزة  

الى: تصحٌح االسم لٌصبح/وائل فرغلى سٌد  24616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  7

 فرغلى  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ معرض الى: ت 18184تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  8

 تاجٌر سٌارات اكتوبر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح المصرٌة  14435تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191513،  فى تارٌخ :   -  9

 المتحدة لتورٌدات مواد غذائٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة  25731كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر25191513،  فى تارٌخ :   -  15

 الفردوس لخدمات الدٌزل  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بٌرسونال فور  8549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191514،  فى تارٌخ :   -  11

   2ٌو تو 

الى: اصبحت السمة التجارٌة ذاكرو  23956تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191514،  فى تارٌخ :   -  12

Thecrew   

الى: اصبحت السمة التجارٌة المعتز للشحن  15969تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515،  فى تارٌخ :   -  13

 والتصدٌر  

الى: تصحٌح االسم لٌصبح/ كرٌم دمحم دمحم  27289تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191515فى تارٌخ : ،    -  14

 سعد  

الى: استدراج االسم لٌصبح / جمال حسن  8258تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191516،  فى تارٌخ :   -  15

 عبدالعزٌز دمحم حسن  

الى: اضافة السمة التجارٌة/ االصٌل  27243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191517ى تارٌخ : ،  ف  -  16

 للمماوالت المعمارٌة والتورٌدات العمومٌة  

  الى: تعدٌل السمة التجارة لتصبح/ ستٌل  22454تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191525،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: اصبحت السمة التجارٌة ال ٌوجد   35698تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191525،  فى تارٌخ :   -  18

الى: اصبحت السمة/ النجم العمال النظافة  12857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191521،  فى تارٌخ :   -  19

 والتورٌدات العمومٌة  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ الرحمة  31851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191521،  فى تارٌخ :   -  25

 للمواد الغذائٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  11574تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191522،  فى تارٌخ :   -  21

 لتصمٌم االثاث   مصر رزان

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح سمارت  26964تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191524،  فى تارٌخ :   -  22

 الدارة المطاعم  

ح/ الكمٌلى الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصب 14544تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191524،  فى تارٌخ :   -  23

 للتجارة والمماوالت  

الى: اصبحت السمة التجارٌة الهندسٌة  31794تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191527،  فى تارٌخ :   -  24

 للمماوالت العامه  

التجارى مؤسسة عمل الى: اصبح االسم  31564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191527،  فى تارٌخ :   -  25

 للتورٌدات العمومٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة لتصبح/ فورسٌزون  14496تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191528،  فى تارٌخ :   -  26

 للتورٌدات العمومٌه  

ل السمة التجارٌه لتصبح/ الورشه الى: تعدٌ 21659تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191528،  فى تارٌخ :   -  27

 الفنٌة لحدادة السٌارات وتورٌد لطع غٌار السٌارات  

الى: استدراج االسم / مجدى حسنى فتوح  9934تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191529،  فى تارٌخ :   -  28

 ابراهٌم  

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ الجوٌلى  27813شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال25191529،  فى تارٌخ :   -  29

 للمنظفات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ الٌف  17456تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191535،  فى تارٌخ :   -  35

   life opticsاوبتكس بصرٌات الحٌاه 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ مؤسسة  26345م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25191531،  فى تارٌخ :   -  31

 اللوتس لتصنٌع االلمونٌوم فوٌل والتعبئة والتغلٌف  

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ عالم  25912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25191531،  فى تارٌخ :   -  32

 ء الحدٌث  البنا

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25915برلم       25191553تعٌٌن السٌد / عماد مهدى فارس جادالكرٌم   ، تارٌخ :  -  1

 21829برلم       25191557دمحم  صفوت عبدالتواب عبدالمطلب   ، تارٌخ :  -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25191553، وفى تارٌخ    2815فوزى احمد السٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    25191557، وفى تارٌخ    35411اٌهاب عادل الكفراوى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب    25191558، وفى تارٌخ    31242دمحم عبدالحمٌد عبدالمجٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 حمولة السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة

تم محو/شطب    25191559، وفى تارٌخ    27513دمحم حسن عبدالسالم لاٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     25191514، وفى تارٌخ    24537ابراهٌم حسٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     25191515، وفى تارٌخ    35461عصام رضوان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو المٌد لغلك الفرع

تم محو/شطب السجل  محو المٌد    25191515، وفى تارٌخ    35461شاشه وباغه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 لغلك الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    25191525، وفى تارٌخ    29565احمد جمال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 محو المٌد نمل المركز العام الى محافظة اخرى

تم محو/شطب    25191522، وفى تارٌخ    4517تضامن  سبك لٌدها برلم :  اسماعٌل ٌحٌى دمحم بدوى وشرٌكه  ، شركة   - 9

 السجل  فسخ الشركة المصدق علٌه من الشهر العمارى

تم محو/شطب السجل     25191522، وفى تارٌخ    29885احمد العرابى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو المٌد لغلك الفرع

تم محو/شطب السجل  محو    25191527، وفى تارٌخ    17717شاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم ر   - 11

 المٌد لغلك الفرع

، وفى تارٌخ    17717اصبح اسم الشركة وجٌه عواد سٌد معوض وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 ك الفرعتم محو/شطب السجل  محو المٌد لغل   25191527

تم محو/شطب السجل  محو    25191527، وفى تارٌخ    17717دمحم رشاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 المٌد لغلك الفرع

، وفى تارٌخ    17717اصبح اسم الشركة وجٌه عواد سٌد معوض وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  محو المٌد لغلك الفرع تم محو/شطب   25191527



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   25191529، وفى تارٌخ    29479شنوده جمال مكٌن وشرٌكه نسٌم مصرى شلبى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد اللغاء الفرع

تم    25191535، وفى تارٌخ    9571حمدي عبد العظٌم محمود و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    31115انتصار على حمدان وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرن كافة حمولة

تم محو/شطب    25191535، وفى تارٌخ    9571حمدى عبدالعظٌم محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

وفً تارٌخ    1439تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / دمحم سمٌر محمود صالح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   6555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191553،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191553وفً تارٌخ   ، 1439وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، سمٌر محمود صالح -  2

 جنٌه   6555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, وصف  تم تعدٌل رأس المال 25191553وفً تارٌخ   ، 22345ربٌع رشٌد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   4555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191557وفً تارٌخ   ، 15759دمحم زكى عبدالراضى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25191558وفً تارٌخ   ، 35152 زكى عبدالنبى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،معتز دمحم -  5

 جنٌه   45555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191559وفً تارٌخ   ، 13193هٌسم حسانٌن فرج وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25191513وفً تارٌخ   ، 29522احمد كامل مصطفى طاٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1555555.000المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25191513وفً تارٌخ   ، 29522احمد كامل مصطفى طاٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   15555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191514وفً تارٌخ   ، 26451فاتن حسٌن دمحم جاد وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   65550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25191515وفً تارٌخ   ، 35865اصبح اسم الشركة حسن دمحم حسن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   5555550555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,  25191515وفً تارٌخ   ، 35865حسن دمحم حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25191515وفً تارٌخ   ، 25655طة  ، سبك لٌدها برلم ،فؤاد عبدهللا على وشركاه توصٌة بسٌ -  12

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25191515وفً تارٌخ   ، 25433سمٌر الطرفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   25555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   

تم  25191515وفً تارٌخ   ، 25433اصبح االسم التجارى / سمٌر الطرفى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   25555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25191515وفً تارٌخ   ، 25433الطرفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،سمٌر  -  15

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25191515، وفً تارٌخ   25433اصبح االسم التجارى / سمٌر الطرفى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   25555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25191516وفً تارٌخ   ، 19255مفرح عبدالحمٌد مصطفى رزق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   1555550555مالها ، رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  25191517وفً تارٌخ   ، 25119دمحم حسن رشدى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191517وفً تارٌخ   ، 26554،حسام الدٌن عٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  19

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191517وفً تارٌخ   ، 23657رجب دمحم متولى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   65550555صبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم  25191522وفً تارٌخ   ، 24353اصبح اسم الشركة حامد محمود دمحم غنٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25191522وفً تارٌخ   ، 24353محمود حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    24353رلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ حامد محمود دمحم غنٌم وشركاؤه شركة تضامن  ، سبك لٌدها ب -  23

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191522،

وفً تارٌخ    25534اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   2555550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش 25191523،

وفً تارٌخ    25534تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مصطفى ٌحى على لطب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 ٌه جن  2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191523،

تم تعدٌل رأس  25191523وفً تارٌخ   ، 25534مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   2555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25534ٌدها برلم ،اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك ل -  27

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191523،

وفً تارٌخ    25534اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   2555550555ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وص 25191523،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    25534تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ مصطفى ٌحى على لطب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   255555.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191523،

تم تعدٌل رأس  25191523وفً تارٌخ   ، 25534مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   2555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25534ة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وشرٌكه توصٌة بسٌط -  31

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25191523،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25191527وفً تارٌخ   ، 22345دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   3555550555ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,  25191527وفً تارٌخ   ، 22345اصبح / دمحم لطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   3555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25191527وفً تارٌخ   ، 22345رٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة دمحم لطفى وش -  34

 جنٌه   3555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصف 25191527وفً تارٌخ   ، 22345دمحم حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191527وفً تارٌخ   ، 22345اصبح / دمحم لطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   3555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25191527وفً تارٌخ   ، 22345شركة دمحم لطفى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم ال -  37

 جنٌه   3555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25191527رٌخ   ،وفً تا 16699اصبح اسم الشركة سٌد عبدالظاهر وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191527وفً تارٌخ   ، 16699سٌد عبدالظاهر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   5555550555، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم تعدٌل رأس  25191528وفً تارٌخ   ، 25178سعد احمد محمود حسن وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   85555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25191529وفً تارٌخ   ، 24859مها وجٌه وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    24859تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / محمود عفٌفى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   25555550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش 25191529،

تم تعدٌل رأس المال ,  25191529وفً تارٌخ   ، 25148عبدالرحمن دمحم فراج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   4555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25191535وفً تارٌخ   ، 35659بدالعلٌم احمد حسن وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الٌسر )مظهر ع -  44

 جنٌه   515550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25191531ارٌخ   ،وفً ت 35555احمد دمحم عبدالحمٌد دمحم صالح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   255550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان  25191551وفً تارٌخ  31815رمضان صالح وشرٌكه سٌد خلٌفه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  2محل  68عمارة  3مجاورة  6, وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل  25191557وفً تارٌخ  24145دمحم عبدالمحفوظ دمحم منصور دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع شارع محمود رافت اول طرٌك الفٌوم

تم تعدٌل  25191557وفً تارٌخ  24145ٌدها برلم    دمحم عبدالمحفوظ دمحم منصور دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  3

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان مركز ناصر بجوار الشهر العمارى 

تم تعدٌل العنوان ,  25191558وفً تارٌخ  35152معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 المنطمه الصناعٌة السادسة ) كمصنع ( 6167شٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان لطعه رلم وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  11112ثروت فاٌز دمحم على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 بالدور الثانى فوق االرضى 8الهرام شمة ج هضبة االهرام حدائك ا 65وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  11112ثروت فاٌز دمحم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 بالدور الثانى فوق االرضى 8ج هضبة االهرام حدائك االهرام شمة  65وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  11112م فؤاد دمحم حسن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    باس -  7

 بالدور الثانى فوق االرضى 8ج هضبة االهرام حدائك االهرام شمة  65وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  11112دها برلم    ثروت فاٌز دمحم على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  8

 بالدور الثانى فوق االرضى 8ج هضبة االهرام حدائك االهرام شمة  65وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25191559وفً تارٌخ  11112ثروت فاٌز دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 بالدور الثانى فوق االرضى 8ج هضبة االهرام حدائك االهرام شمة  65وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  11112باسم فؤاد دمحم حسن وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 بالدور الثانى فوق االرضى 8ج هضبة االهرام حدائك االهرام شمة  65 وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان

تم تعدٌل العنوان ,  25191559وفً تارٌخ  14112احمد دمحم دمحم مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 خارج الزمام ابورواش  9لطعة  113وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  15359اسم الشركة صبحى دمحم محمود جمعه وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح  -  12

عمارات شركة  4بالدور االول بالعمار رلم  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم  25191513

 السكر شارع دمحم نظمى الطالبٌه

وفً تارٌخ  15359ركة لٌصبح صبحى دمحم محمود جمعه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الش -  13

عمارات شركة  4بالدور االول بالعمار رلم  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم  25191513

 السكر شارع دمحم نظمى الطالبٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25191513وفً تارٌخ  15359وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     طاهر رمزى حسنٌن -  14

 عمارات شركة السكر شارع دمحم نظمى الطالبٌه 4بالدور االول بالعمار رلم  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25191513وفً تارٌخ  15359سبك لٌدها برلم    صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،   -  15

 عمارات شركة السكر شارع دمحم نظمى الطالبٌه 4بالدور االول بالعمار رلم  4, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان  25191513وفً تارٌخ  15359صبحى دمحم محمود جمعة وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 عمارات شركة السكر شارع دمحم نظمى الطالبٌه 4بالدور االول بالعمار رلم  4, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25191517وفً تارٌخ  23657رجب دمحم متولى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 سنتر مصر اكتوبر 48محل  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191517وفً تارٌخ  29565احمد جمال وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

دى )برج المهندسٌن العسكرٌن( وبذلن ٌتم أ من شارع مصر حلوان الزراعى كورنٌش النٌل المعا28الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

 محو المٌد لنمل الممر لمحافظة اخرى 

تم  25191521وفً تارٌخ  1914دمحم ولٌد عبدالداٌم , حسام حسن على وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

على ان ٌكون ممر ادارى  11لزمالن شمة رلم شارع لصر النٌل ا 8تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 للشركة

تم تعدٌل العنوان ,  25191521وفً تارٌخ  1914عمرو دمحم احمد الطوٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 للشركةعلى ان ٌكون ممر ادارى  11شارع لصر النٌل الزمالن شمة رلم  8وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم  25191521وفً تارٌخ  1914عمرو دمحم احمد الطوٌل وشرٌكه )رٌتش ٌونى( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

على ان ٌكون ممر ادارى  11شارع لصر النٌل الزمالن شمة رلم  8تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 للشركة

وفً  1914ارى / دمحم احمد احمد الطوٌل وشركاه ) رٌتش ٌونى ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح االسم التج -  22

على ان  11شارع لصر النٌل الزمالن شمة رلم  8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  25191521تارٌخ 

 ٌكون ممر ادارى للشركة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  31168ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خالد عبدالتواب وشركا -  23

 اكتوبر ثانى 12الحى  6الدور االرضى المجاورة  64/63/5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل تجارى بلون 

وفً تارٌخ  31168،  سبك لٌدها برلم     تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد عبدالتواب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة -  24

الدور االرضى المجاورة  64/63/5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل تجارى بلون  25191521

 اكتوبر ثانى 12الحى  6

تم تعدٌل العنوان , وصف  25191521وفً تارٌخ  31168خالد عبدالتواب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 اكتوبر ثانى 12الحى  6الدور االرضى المجاورة  64/63/5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل تجارى بلون 

وفً تارٌخ  31168تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد عبدالتواب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

الدور االرضى المجاورة  64/63/5عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل تجارى بلون تم تعدٌل ال 25191521

 اكتوبر ثانى 12الحى  6

تم تعدٌل العنوان ,  25191524وفً تارٌخ  25932دمحم تٌسٌر عبدالمادر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 5مكتب  1577شارع رنا مول عمارة  4ان لٌصبح/ الحى الثانى مجاورة وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان ,  25191524وفً تارٌخ  25932دمحم تٌسٌر عبدالمادر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 5مكتب  1577شارع رنا مول عمارة  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الثانى مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  31189تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ فاٌز دمحم مصلحى ودمحم فتحى دمحم محمود ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

محور جمال عبد  11الحى  13بالعمار  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمة  25191524تارٌخ 

 الناصر

تم تعدٌل  25191524وفً تارٌخ  31189 مصلحى ومحمود على دمحم على ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    فاٌز دمحم -  35

 محور جمال عبد الناصر 11الحى  13بالعمار  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمة 

تم  25191529وفً تارٌخ  29479شنوده جمال مكٌن وشرٌكه نسٌم مصرى شلبى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

الدور  4مجاورة  4شارع اللواء احمد حسٌن سعٌد الحى  899تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

 3الثانى شمة 

تم  25191531وفً تارٌخ  1914اٌم , حسام حسن على وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم ولٌد عبدالد -  32

 23تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة اكتوبر المطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25191531وفً تارٌخ  1914عمرو دمحم احمد الطوٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 23وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة اكتوبر المطعة 

تم  25191531وفً تارٌخ  1914عمرو دمحم احمد الطوٌل وشرٌكه )رٌتش ٌونى( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 23المطعة  تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة اكتوبر

وفً  1914اصبح االسم التجارى / دمحم احمد احمد الطوٌل وشركاه ) رٌتش ٌونى ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 23تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة اكتوبر المطعة  25191531تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

  النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سلٌمان حسن سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط صناعة مسبوكات حدٌدٌة وغٌر حدٌدٌة والتورٌدات العمومٌة ،   -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191552وفً تارٌخ  1551سبك لٌدها برلم   

الحدٌدٌة وغٌر الحدٌدٌة سلٌمان حسن سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط صناعة  اوالد حسن سلٌمان للمسبوكات -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191552وفً تارٌخ  1551مسبوكات حدٌدٌة وغٌر حدٌدٌة والتورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

دٌة وغٌر الحدٌدٌة ، شركة تضامن  اصبح النشاط صناعة مسبوكات حدٌدٌة وغٌر شركة اوالد حسن سلٌمان للمسبوكات الحدٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191552وفً تارٌخ  1551حدٌدٌة والتورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

ٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / دمحم سمٌر محمود صالح وشركاه ، توص -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191553وفً تارٌخ  1439سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  1439سمٌر محمود صالح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 اط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النش25191553

ربٌع رشٌد دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مواد تعبئة وتغلٌف وبالستٌن وطباعة وتصدٌر) فٌما عدا  -  6

ا ،  سبك لٌده 2519لسنة  93اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( بموافمه امنٌه رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191553وفً تارٌخ  22345برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثروت ٌحٌى شحاته عرفة و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد وتجارة مواد ومنتجات البالستٌن ،  سبك  -  7

 كة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شر25191557وفً تارٌخ  4469لٌدها برلم   

معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتصنٌع وتوزٌع وتعبئة المنتجات الغذائٌه  -  8

وفً تارٌخ  35152،  سبك لٌدها برلم    6مجموعة  36والفمرة  19والحاصالت الزراعٌة والتصدٌر فٌما عدا مجموعة 

 لتأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف ا25191558

مهندس / فؤاد طارق ابوبكر وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط استٌراد شتالت بغرض الزراعة النتاج زٌوت عطرٌة ،   -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191559وفً تارٌخ  27سبك لٌدها برلم   

، شركة تضامن  اضافة نشاط استٌراد شتالت بغرض الزراعة النتاج زٌوت  اصبح اسم الشركة فؤاد طارق ابوبكر وشركاه -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191559وفً تارٌخ  27عطرٌة ،  سبك لٌدها برلم   

ت عطرٌة ،  مهندس / فؤاد طارق ابوبكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط استٌراد شتالت بغرض الزراعة النتاج زٌو -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191559وفً تارٌخ  27سبك لٌدها برلم   

اصبح اسم الشركة فؤاد طارق ابوبكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط استٌراد شتالت بغرض الزراعة النتاج زٌوت  -  12

 دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تع25191559وفً تارٌخ  27عطرٌة ،  سبك لٌدها برلم   

فاتن حسٌن دمحم جاد وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وتشغٌل عماله بالداخل وادارة المجتمعات  -  13

مٌة على ان السكنٌة والصناعٌة واالدارٌه واعمال النظافة والغاء نشاط تنظٌم المعارض والمؤتمرات وتمدٌم االستشارات التسوٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191514وفً تارٌخ  26451ٌستمر نشاط تاجٌر للسٌارات للنفس ولحساب الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

( 6من المجموعه  36والفمرة  19سمٌر الطرفى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط / االستٌراد )فٌما عدا المجموعه  -  14

التوكٌالت التجارٌة واالستٌراد لالجهزة الطبٌه والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات االسنان ومستلزمات معامل االسنان وتورٌد و

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  25433وصٌانة كافة االجهزة الطبٌة بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

والفمرة  19م التجارى / سمٌر الطرفى وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط / االستٌراد )فٌما عدا المجموعه اصبح االس -  15

( والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد لالجهزة الطبٌه والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات االسنان ومستلزمات معامل 6من المجموعه  36

تم تعدٌل النشاط 25191515وفً تارٌخ  25433ٌة بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   االسنان وتورٌد وصٌانة كافة االجهزة الطب

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

( 6من المجموعه  36والفمرة  19سمٌر الطرفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط / االستٌراد )فٌما عدا المجموعه  -  16

لطبٌه والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات االسنان ومستلزمات معامل االسنان وتورٌد والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد لالجهزة ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25191515وفً تارٌخ  25433وصٌانة كافة االجهزة الطبٌة بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

والفمرة  19ة بسٌطة  اصبح النشاط / االستٌراد )فٌما عدا المجموعه اصبح االسم التجارى / سمٌر الطرفى وشرٌكته ، توصٌ -  17

( والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد لالجهزة الطبٌه والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات االسنان ومستلزمات معامل 6من المجموعه  36

تم تعدٌل النشاط 25191515وفً تارٌخ  25433االسنان وتورٌد وصٌانة كافة االجهزة الطبٌة بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

فؤاد عبدهللا على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكه ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191515وفً تارٌخ  25655

 27589اصبح اسم الشركة دٌنا فوزى دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191515وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  27589لم   دٌنا فوزى دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها بر -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191515

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ دٌنا فوزى دمحم وشركاءها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191515وفً تارٌخ  27589

 27589تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح اسم الشركة دٌنا فوزى دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191515وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  27589دٌنا فوزى دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 امنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تض25191515

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ دٌنا فوزى دمحم وشركاءها ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191515وفً تارٌخ  27589

صبح نمل بضائع الغٌر بسٌارات الغٌر ،  سبك مفرح عبدالحمٌد مصطفى رزق وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌ -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191516وفً تارٌخ  19255لٌدها برلم   

احمد جمال وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وصٌانة المعدات الهندسٌة والتورٌدات الكهربائٌة واعمال التحكم  -  26

والمعدات الصناعٌة والزراعٌة والفندلٌة وكذلن معدات وماكٌنات ومستلزمات التعلٌم الفنى والصناعى االلى الخاص بالنشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25191517وفً تارٌخ  29565والمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

وفً  19299تضامن  اضافة نشاط اعمال النظافة العامة ،  سبك لٌدها برلم    اشرف احمد عبده احمد وشرٌكة ، شركة -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191522تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح صالح دمحم حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط اعمال النظافة العامة ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191522ٌخ وفً تار 19299

عفاف احمد دمحم على وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط الصٌانه والتشغٌل فى كافة المجاالت ونشاط االتجار فى مواد  -  29

وفٌما  6من المجموعه  36والفمره  19البناء المختلفة الى النشاط االصلى فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت وفٌما عدا المجموعه 

 21234وحذف نشاط االنتاج والتسوٌك واالعالمى ،  سبك لٌدها برلم    2519لسنة  264عدا خدمات االنترنت بموافمه امنٌه رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191522وفً تارٌخ 

تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة وتورٌدات عمومٌه )فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت( دمحم تٌسٌر عبدالمادر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة   -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191524وفً تارٌخ  25932،  سبك لٌدها برلم   

دا الكمبٌوتر واالنترنت( دمحم تٌسٌر عبدالمادر وشرٌكه ، شركة تضامن  تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة وتورٌدات عمومٌه )فٌما ع -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25191524وفً تارٌخ  25932،  سبك لٌدها برلم   

اصبح اسم الشركة سٌد عبدالظاهر وشركائه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط  استثمار وتشٌد وبناء مراكز تجارٌة ،  سبك  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191527وفً تارٌخ  16699لٌدها برلم   

 16699سٌد عبدالظاهر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط  استثمار وتشٌد وبناء مراكز تجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191527وفً تارٌخ 

ا ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مركز تجمٌل وتصنٌع وتجارة ادوات ومستحضرات التجمٌل سلفراس السٌد عدلى وشرٌكتٌه -  34

تم تعدٌل النشاط , 25191528وفً تارٌخ  25836والوكالت التجارٌه والتصنٌع لدى الغٌر لنفس النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط مركز تجمٌل وتصنٌع وتجارة ادوات تعدٌل اسم الشركة لتصبح سلفراس وشرٌك -  35

وفً تارٌخ  25836ومستحضرات التجمٌل والوكالت التجارٌه والتصنٌع لدى الغٌر لنفس النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191528

عدٌل النشاط لٌصبح  االستٌراد والتصدٌر اضافة للنشاط الرئٌسى ،  سبك لٌدها برلم   مها وجٌه وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  ت -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191529وفً تارٌخ  24859

ضافة تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / محمود عفٌفى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  االستٌراد والتصدٌر ا -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191529وفً تارٌخ  24859للنشاط الرئٌسى ،  سبك لٌدها برلم   

 16954حسٌن طه على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ انتاج مواد التعبئة والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  38

 , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 25191531وفً تارٌخ 

 16954دمحم احمد دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ انتاج مواد التعبئة والتغلٌف ،  سبك لٌدها برلم    -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25191531وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25191524وفً تارٌخ  25932دمحم تٌسٌر عبدالمادر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 25191527وفً تارٌخ  22345ك لٌدها برلم   دمحم حسن وشرٌكه ، سب -  2

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25191527وفً تارٌخ  22345اصبح / دمحم لطفى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25191527وفً تارٌخ  22345اصبح اسم الشركة دمحم لطفى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25191527وفً تارٌخ  28252محمود اشرف سعد السمان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 ٌة بسٌطةالتأشٌر: توص

تم تعدٌل 25191527وفً تارٌخ  28252تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ اشرف سعد السمان وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  1439توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191553،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركه لٌصبح / دمحم سمٌر محمود صالح وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  1197شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191515،  فى تارٌخ :   -  2

 حماده عمر عبدالغنى وشرٌكه لٌصبح/

الى: تعدٌل االسم التجارى  27589شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191515،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح/ دٌنا فوزى دمحم وشركاءها

الى: تعدٌل االسم التجارى  27589 شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  25191515،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح/ دٌنا فوزى دمحم وشركاءها

الى: اصبح اسم الشركة  35865توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191515،  فى تارٌخ :   -  5

 حسن دمحم حسن وشرٌكته

الى: اصبح/ دمحم خطٌب  29525اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل   25191525،  فى تارٌخ :   -  6

 حسٌن على وشرٌكاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  31168توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191521،  فى تارٌخ :   -  7

 لٌصبح/ خالد عبدالتواب وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  31168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   25191521،  فى تارٌخ :   -  8

 لٌصبح/ خالد عبدالتواب وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  27471شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191521،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح/ شركة رامى نبٌل فرٌز وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  24353شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191522،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح/ حامد محمود دمحم غنٌم وشركاؤه

م التجارى الى: تعدٌل االس 25534شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191523،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ مصطفى ٌحى على لطب وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  25534توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191523،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح/ مصطفى ٌحى على لطب وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  31189الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم   25191524،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح/ فاٌز دمحم مصلحى ودمحم فتحى دمحم محمود

الى: تعدٌل االسم التجارى  28252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح/ اشرف سعد السمان وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  28252توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527تارٌخ : ،  فى   -  15

 لٌصبح/ اشرف سعد السمان وشرٌكٌه

الى: اصبح اسم الشركة  16699توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527،  فى تارٌخ :   -  16

 لظاهر وشركائهسٌد عبدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبح اسم الشركة  35523توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527،  فى تارٌخ :   -  17

 هاجر دمحم فوزى وشرٌكتها

الشركة دمحم الى: اصبح اسم  22345شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527،  فى تارٌخ :   -  18

 لطفى وشرٌكته

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  22345توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191527،  فى تارٌخ :   -  19

 لطفى وشرٌكته

ل االسم التجارى الى: تعدٌ 29684شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25191529،  فى تارٌخ :   -  25

 لٌصبح/ عمرو احمد نصر الدٌن وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم خالد دمحم عبد الخبٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  1

ٌصبح من لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة على  2519/15/1والمعتمد من الهٌئة العامه للرلابه المالٌه بتارٌخ  2519/9/16

ع على عمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم االستاذ / احمد ٌوسف احمد الخولى )تولٌع اول( الشٌكات والتحوٌالت البنكٌه عدا التولٌ

او االستاذ / ولٌد محمود عبدالمنعم حسونه )تولٌع اول( واالستاذ / محمود ابو طالب محمود ابو طالب )تولٌع ثانى( او االستاذ / 

 28545برلم       25191552، تارٌخ : حسام الدٌن مصطفى حسنى النجار )تولٌع ثانى( او االستاذ 

دمحم خالد دمحم عبد الخبٌر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / تامر دمحم اسماعٌل )تولٌع ثانى( او االستاذ / احمد دمحم احمد  -  2

االستاذ / احمد ٌوسف الخمٌسى )تولٌع ثانى( ٌصبح من لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة على عمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم 

و احمد الخولى )تولٌع اول( او االستاذ / ولٌد محمود عبدالمنعم حسونه )تولٌع اول( االستاذ / دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع ثانى( ا

 االستاذ / محمود ابو طالب محمود ابو طالب ) تولٌع ثانى( او هشام مصطفى عبدالممصود البساطى )تولٌع ثانى( ، تارٌخ :

 28545برلم       25191552

برلم       25191553سمٌر محمود على صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن للوفاة ، تارٌخ :  -  3

1439 

برلم       25191553سمٌر محمود على صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن للوفاة ، تارٌخ :  -  4

1439 

 1439برلم       25191553دمحم سمٌر محمود صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن للوفاة ، تارٌخ :  -  5

 1439برلم       25191553دمحم سمٌر محمود صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن للوفاة ، تارٌخ :  -  6

مدٌر و شرٌن متخارج  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موص الى متضامن واصبح له  سمٌر محمود على صالح  توصٌة بسٌطة  -  7

حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته وااللتراض باسم الشركة 

رهن وفن الرهن بالبنون والتولٌع على كافة العمود والتعامل مع البنون وصرف واٌداع المبالغ الخاصة بالشركه وله التولٌع على ال

امام جمٌع المصالح الحكومٌه والغٌر حكومٌه وجمٌع التعامالت التجارٌه التى تخص الشركة سواء بالبٌع والشراء منفردا وله حك 

 1439برلم       25191553توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

رٌن متخارج  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موص الى متضامن واصبح له سمٌر محمود على صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  8

حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته وااللتراض باسم الشركة 

لرهن بالبنون والتولٌع على كافة العمود والتعامل مع البنون وصرف واٌداع المبالغ الخاصة بالشركه وله التولٌع على الرهن وفن ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امام جمٌع المصالح الحكومٌه والغٌر حكومٌه وجمٌع التعامالت التجارٌه التى تخص الشركة سواء بالبٌع والشراء منفردا وله حك 

 1439برلم       25191553توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن من موص الى متضامن واصبح له حك دمحم سمٌر محمود صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  **  -  9

االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته وااللتراض باسم الشركة والتعامل 

لتولٌع على كافة العمود امام جمٌع مع البنون وصرف واٌداع المبالغ الخاصة بالشركه وله التولٌع على الرهن وفن الرهن بالبنون وا

المصالح الحكومٌه والغٌر حكومٌه وجمٌع التعامالت التجارٌه التى تخص الشركة سواء بالبٌع والشراء منفردا وله حك توكٌل الغٌر 

 1439برلم       25191553، تارٌخ : 

ٌن من موص الى متضامن واصبح له حك دمحم سمٌر محمود صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشر -  15

االدارة والتولٌع والمسؤلٌة امام الجهات الرسمٌه منفردا وله الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته وااللتراض باسم الشركة والتعامل 

ة العمود امام جمٌع مع البنون وصرف واٌداع المبالغ الخاصة بالشركه وله التولٌع على الرهن وفن الرهن بالبنون والتولٌع على كاف

المصالح الحكومٌه والغٌر حكومٌه وجمٌع التعامالت التجارٌه التى تخص الشركة سواء بالبٌع والشراء منفردا وله حك توكٌل الغٌر 

 1439برلم       25191553، تارٌخ : 

    25191553ه ، تارٌخ : احمد رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حمول -  11

 22345برلم   

دمحم عبدالرحمن عبدالتواب عبدالمطلب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  12

 22345برلم       25191553

    25191553موله ، تارٌخ : ربٌع رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة ح -  13

 22345برلم   

احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  14

 22345برلم       25191553

    25191553، تارٌخ :  احمد رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله -  15

 22345برلم   

دمحم عبدالرحمن عبدالتواب عبدالمطلب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  16

 22345برلم       25191553

    25191553وله ، تارٌخ : ربٌع رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حم -  17

 22345برلم   

احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  18

 22345برلم       25191553

ام الجهات الرسمٌه والتعامل مع احمد رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه ام -  19

( 2( ربٌع رشٌد دمحم موسى )1البنون والتولٌع على الشٌكات التى تصدر باسم الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى وهما )

جهات احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب مجتمعان او منفردان وذلن على جمٌع التعامالت الخاصه بادارة شئون الشركه امام كافة ال

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبغٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت البنكٌه 

 22345برلم       25191553والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او ، تارٌخ : 

ارج  ** حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات دمحم عبدالرحمن عبدالتواب عبدالمطلب  شركة تضامن  شرٌن متخ -  25

( ربٌع 1الرسمٌه والتعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات التى تصدر باسم الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى وهما )

ت الخاصه بادارة شئون الشركه ( احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب مجتمعان او منفردان وذلن على جمٌع التعامال2رشٌد دمحم موسى )

امام كافة الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبغٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة 

 22345برلم       25191553التعامالت البنكٌه والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه والتعامل مع ربٌع رشٌد دمحم م -  21

( 2( ربٌع رشٌد دمحم موسى )1البنون والتولٌع على الشٌكات التى تصدر باسم الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى وهما )

ان وذلن على جمٌع التعامالت الخاصه بادارة شئون الشركه امام كافة الجهات احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب مجتمعان او منفرد

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبغٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت البنكٌه 

 22345برلم       25191553والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او ، تارٌخ : 

احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه  -  22

( ربٌع رشٌد دمحم 1والتعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات التى تصدر باسم الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى وهما )

بدهللا عبدالوهاب مجتمعان او منفردان وذلن على جمٌع التعامالت الخاصه بادارة شئون الشركه امام كافة ( احمد شكرى ع2موسى )

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وبغٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت 

 22345برلم       25191553، تارٌخ :  البنكٌه والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او

احمد رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  التسهٌالت االئتمانٌه وكذلن البٌع او الشراء والتولٌع على عمود البٌع  -  23

لتجارى وكذا والشراء الخاصة باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكٌه من والى الشركة ولهم حك التولٌع على عمد الرهن ا

عمود الرهون التجارٌه التكمٌلٌه وعمود زٌادة الممومات المادٌه وزٌادة الضمانات للوهن الرسمى التجارى وعمود نمل المرهون 

وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك فى استخراج كافة االوراق الالزمه الجراء الرهن الرسمى التجارى 

 22345برلم       25191553تالم الطلبات منه والى مكاتب ، تارٌخ : وكذا تمدٌم واس

دمحم عبدالرحمن عبدالتواب عبدالمطلب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  التسهٌالت االئتمانٌه وكذلن البٌع او الشراء والتولٌع  -  24

الى الشركة ولهم حك التولٌع على عمد الرهن على عمود البٌع والشراء الخاصة باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكٌه من و

التجارى وكذا عمود الرهون التجارٌه التكمٌلٌه وعمود زٌادة الممومات المادٌه وزٌادة الضمانات للوهن الرسمى التجارى وعمود نمل 

الجراء الرهن الرسمى المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك فى استخراج كافة االوراق الالزمه 

 22345برلم       25191553التجارى وكذا تمدٌم واستالم الطلبات منه والى مكاتب ، تارٌخ : 

ربٌع رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التسهٌالت االئتمانٌه وكذلن البٌع او الشراء والتولٌع على عمود البٌع  -  25

اذ اجراءات نمل الملكٌه من والى الشركة ولهم حك التولٌع على عمد الرهن التجارى وكذا والشراء الخاصة باصول الشركة واتخ

عمود الرهون التجارٌه التكمٌلٌه وعمود زٌادة الممومات المادٌه وزٌادة الضمانات للوهن الرسمى التجارى وعمود نمل المرهون 

تخراج كافة االوراق الالزمه الجراء الرهن الرسمى التجارى وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك فى اس

 22345برلم       25191553وكذا تمدٌم واستالم الطلبات منه والى مكاتب ، تارٌخ : 

احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التسهٌالت االئتمانٌه وكذلن البٌع او الشراء والتولٌع على  -  26

ٌع والشراء الخاصة باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكٌه من والى الشركة ولهم حك التولٌع على عمد الرهن عمود الب

التجارى وكذا عمود الرهون التجارٌه التكمٌلٌه وعمود زٌادة الممومات المادٌه وزٌادة الضمانات للوهن الرسمى التجارى وعمود نمل 

مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك فى استخراج كافة االوراق الالزمه الجراء الرهن الرسمى  المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام

 22345برلم       25191553التجارى وكذا تمدٌم واستالم الطلبات منه والى مكاتب ، تارٌخ : 

احمد رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  السجل التجارى ولهم حك فى كفالة الغٌر ولهم حك تفوٌض او توكٌل  -  27

 22345برلم       25191553الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هم حك فى كفالة الغٌر ولهم حك دمحم عبدالرحمن عبدالتواب عبدالمطلب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  السجل التجارى ول -  28

 22345برلم       25191553تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ربٌع رشٌد دمحم موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  السجل التجارى ولهم حك فى كفالة الغٌر ولهم حك تفوٌض او توكٌل  -  29

 22345برلم       25191553الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد شكرى عبدهللا عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  السجل التجارى ولهم حك فى كفالة الغٌر ولهم حك تفوٌض  -  35

 22345برلم       25191553او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  دمحم ابوالسعود حمزه دمحم راشد  شركة تضامن  مدٌر -  31

منفردا كما له الحك البٌع والشراء لنفسه وللغٌر كما له الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة لنفسه وللغٌر وله الحك فى اجراء كافة 

 29899برلم       25191553المعامالت البنكٌه والرهن والمتراض منفردا ، تارٌخ : 

دمحم ابوالسعود حمزه دمحم راشد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  32

منفردا كما له الحك البٌع والشراء لنفسه وللغٌر كما له الحك فى بٌع وشراء اصول الشركة لنفسه وللغٌر وله الحك فى اجراء كافة 

 29899برلم       25191553والمتراض منفردا ، تارٌخ :  المعامالت البنكٌه والرهن

 4469برلم       25191557ثروت ٌحٌى شحاته عرفة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  33

 4469برلم       25191557محمود  ٌحٌى شحاته عرفة  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  34

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** حك االدارة والتولٌع وابرام الصفمات والعمود والبٌع والشراء   ثروت ٌحٌى شحاته عرفة -  35

لالصول الشركه والتولٌع امام البنون من فتح الحسابات وغلمها والتولٌع على الشٌكات والرهن وااللتراض وكافة التعامالت 

برلم       25191557لمتضامنٌن مجتمٌعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الحكومٌه وغٌر الحكومٌه باسم الشركة وضمن غرضها للشرٌكٌن ا

4469 

محمود  ٌحٌى شحاته عرفة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع وابرام الصفمات والعمود والبٌع  -  36

ات والرهن وااللتراض وكافة والشراء لالصول الشركه والتولٌع امام البنون من فتح الحسابات وغلمها والتولٌع على الشٌك

التعامالت الحكومٌه وغٌر الحكومٌه باسم الشركة وضمن غرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 4469برلم       25191557

موله ، دخول الشرٌن/ زكى عبدالراضى دمحم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة ح -  37

 15759برلم       25191557تارٌخ : 

    25191557دمحم زكى عبدالراضى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  38

 15759برلم   

مه كافة حموله ، دخول الشرٌن/ احمد زكى عبدالراضى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستال -  39

 15759برلم       25191557تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ زكى عبدالراضى دمحم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع وله كافة السلطات  -  45

 15759برلم       25191557لتحمٌك غرض الشركه ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع وله كافة السلطات لتحمٌك غرض   دمحم زكى عبدالراضى دمحم  شركة تضامن -  41

 15759برلم       25191557الشركه ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد زكى عبدالراضى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع وله كافة السلطات  -  42

 15759برلم       25191557لتحمٌك غرض الشركه ، تارٌخ : 

دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات  -  43

 6الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة 

ئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا أكتوبر وهٌ

توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 17241برلم       25191559

 ابوالفتوح محمود عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات دمحم -  44

 6الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة 

دة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 17241برلم       25191559

شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات   دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم -  45

 6الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة 

وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء 

توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 17241برلم       25191559

** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  46

 6الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة 

كل من اختصاصاتهما وكذا  أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او

توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 17241برلم       25191559

والتمٌل امام الجهات  دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع -  47

 6الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة 

أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا 

ٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : توك

 17241برلم       25191559

دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات  -  48

 6ٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة الحكوم

أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا 

ة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكل

 17241برلم       25191559

دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات  -  49

 6ح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفت

أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا 

لسٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ : توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم ا

 17241برلم       25191559

دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات  -  55

 6التولٌع وصرف الشٌكات وكافة التعامالت مع جهاز مدٌنة الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة و

أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا 

عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ :  توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود

 17241برلم       25191559

دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع والتمٌل امام الجهات  -  51

 6لتعامالت مع جهاز مدٌنة الحكومٌة والرسمٌة والغٌر رسمٌة وفتح الحسابات بالبنون المصرٌة والتولٌع وصرف الشٌكات وكافة ا

أكتوبر وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمرافك من مٌاه وكهرباء وغاز وتوكٌل الغٌر فى جزء او كل من اختصاصاتهما وكذا 

: توكٌل المحاسبٌن والمحامٌن موكلة للشرٌكٌن )دمحم وجٌه دمحم السٌد( و)دمحم ابوالفتوح محمود عبدالسالم( مجتمعٌن ، تارٌخ 

 17241برلم       25191559

حماده عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  52

 1197برلم       25191515
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  حماده عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة -  53

 1197برلم       25191515

خروج الشرٌن/ حسام عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  -  54

 1197برلم       25191515، تارٌخ : 

خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  خروج الشرٌن/ حسام عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** -  55

 1197برلم       25191515، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ عادل حماده عمر عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ،  -  56

 1197برلم       25191515تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ عادل حماده عمر عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ،  -  57

 1197برلم       25191515تارٌخ : 

    25191515حماده عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  58

 1197برلم   

    25191515حماده عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  59

 1197برلم   

خ خروج الشرٌن/ حسام عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌ -  65

 1197برلم       25191515: 

خروج الشرٌن/ حسام عمر عبد الغنى عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ  -  61

 1197برلم       25191515: 

والتولٌع منفردا ، تارٌخ : دخول الشرٌن/ عادل حماده عمر عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة  -  62

 1197برلم       25191515

دخول الشرٌن/ عادل حماده عمر عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  63

 1197برلم       25191515

رٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الش -  64

 15359برلم       25191513

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  65

 15359برلم       25191513

رٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الش -  66

 15359برلم       25191513

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  67

 15359برلم       25191513

رٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الش -  68

 15359برلم       25191513

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  69

 15359برلم       25191513



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعد -  75

 15359برلم       25191513

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  71

 15359برلم       25191513

من  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  72

 15359برلم       25191513

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  73

 15359برلم       25191513

و شرٌن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/صبحى  صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  74

دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

لى الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض والحصول والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع ع

على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة المعامالت المالٌه 

 15359برلم       25191513وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

 محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/صبحى صبحى دمحم -  75

دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

االعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض والحصول والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات و

على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة المعامالت المالٌه 

 15359برلم       25191513وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/صبحى  -  76

دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

م كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض والحصول والتولٌع اما

على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة المعامالت المالٌه 

 15359برلم       25191513ٌارات الخاصة ، تارٌخ : وبٌع وشراء االصول الثابتة والس

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/صبحى  -  77

ومٌه والغٌر حكومٌه دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحك

والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض والحصول 

 على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة المعامالت المالٌه

 15359برلم       25191513وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/صبحى  -  78

ردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منف

والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض والحصول 

ه واجراء كافة المعامالت المالٌه على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌ

 15359برلم       25191513وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  79

صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر  السٌد/صبحى دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم

حكومٌه والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض 

مدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات ال

 15359برلم       25191513المعامالت المالٌه وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  85

ٌد/صبحى دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر الس

حكومٌه والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض 

ئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة والحصول على التسهٌالت اال

 15359برلم       25191513المعامالت المالٌه وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** ٌكون حك االد -  81

السٌد/صبحى دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر 

وااللتراض  حكومٌه والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن

والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة 

 15359برلم       25191513المعامالت المالٌه وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة -  82

السٌد/صبحى دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر 

ه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض حكومٌه والتولٌع امام كافة البنون فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌ

والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة 

 15359برلم       25191513المعامالت المالٌه وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ، تارٌخ : 

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** ٌكون حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  83

السٌد/صبحى دمحم محمود جمعه والسٌد/ دمحم صبحى دمحم محمود جمعه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر 

فى فتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب والرهن وااللتراض حكومٌه والتولٌع امام كافة البنون 

والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة وحك المصادلة على الحسابات المدنٌة والدائنه وكافة االعمال المصرفٌه واجراء كافة 

 15359برلم       25191513تارٌخ :  المعامالت المالٌه وبٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات الخاصة ،

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،  -  84

 15359برلم       25191513تارٌخ : 

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،  -  85

 15359برلم       25191513تارٌخ : 

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،  -  86

 15359برلم       25191513:  تارٌخ

صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ،  -  87

 15359برلم       25191513تارٌخ : 

ر فى كل او بعض ماذكر ، صبحى دمحم محمود جمعة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌ -  88

 15359برلم       25191513تارٌخ : 

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر  -  89

 15359برلم       25191513، تارٌخ : 

ضامن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  95

 15359برلم       25191513، تارٌخ : 

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر  -  91

 15359برلم       25191513، تارٌخ : 

دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر  دمحم صبحى -  92

 15359برلم       25191513، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم صبحى دمحم محمود جمعه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  بالشركة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر  -  93

 15359برلم       25191513، تارٌخ : 

    25191514امٌر دمحم احمد توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  94

 24825برلم   

فٌما ٌختص حسن دمحم حسن جوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له وحده حك االدارة والتولٌع واتخاذ المرارات  -  95

 35865برلم       25191515باعمال الشركة دون الرجوع للشرٌن الموصى ، تارٌخ : 

حسن دمحم حسن جوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له وحده حك االدارة والتولٌع واتخاذ المرارات فٌما ٌختص  -  96

 35865برلم       25191515باعمال الشركة دون الرجوع للشرٌن الموصى ، تارٌخ : 

محى حسن الدسولى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** تمت استمالته وذلن بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه  -  97

 26536برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27العادٌه والمصدق علٌه من الهٌئه العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ 

  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** تمت استمالته وذلن بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه عمرو دمحم الحفنى دمحم -  98

 26536برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27والمصدق علٌه من الهٌئه العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ 

ستمالته وذلن بموجب محضر اجتماع الجمعٌه عزت عبدالبدٌع دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** تمت ا -  99

 26536برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27العامه العادٌه والمصدق علٌه من الهٌئه العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ 

ٌه حسن دمحم شولى حسن عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** تمت استمالته وذلن بموجب محضر اجتماع الجمع -  155

 26536برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27العامه العادٌه والمصدق علٌه من الهٌئه العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ 

تامر رمضان حسان امام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** تمت استمالته وذلن بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -  151

 26536برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27ئه العامة للرلابة المالٌة بتارٌخ العامه العادٌه والمصدق علٌه من الهٌ

احمد وفٌك عاطف مصطفى البحراوى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ** تمت استمالته وذلن بموجب محضر اجتماع  -  152

برلم       25191516، تارٌخ :  2519/8/27رٌخ الجمعٌه العامه العادٌه والمصدق علٌه من الهٌئه العامة للرلابة المالٌة بتا
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 26536برلم       25191516محى حسن الدسولى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  153

 26536برلم       25191516عمرو دمحم الحفنى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  154

 26536برلم       25191516 حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عزت عبدالبدٌع دمحم -  155

 26536برلم       25191516حسن دمحم شولى حسن عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  156

 26536 برلم      25191516تامر رمضان حسان امام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  157

 26536برلم       25191516احمد وفٌك عاطف مصطفى البحراوى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته   ، تارٌخ :  -  158

 26536برلم       25191516محى حسن الدسولى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  159

 26536برلم       25191516، تارٌخ :    عمرو دمحم الحفنى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب -  115

 26536برلم       25191516عزت عبدالبدٌع دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 26536برلم       25191516حسن دمحم شولى حسن عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  112

 26536برلم       25191516م  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : تامر رمضان حسان اما -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 26536برلم       25191516احمد وفٌك عاطف مصطفى البحراوى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته   ، تارٌخ :  -  114

 26536برلم       25191516محى حسن الدسولى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  115

 26536برلم       25191516عمرو دمحم الحفنى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  116

 26536برلم       25191516تمل ، تارٌخ : عزت عبدالبدٌع دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مس -  117

 26536برلم       25191516حسن دمحم شولى حسن عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  118

 26536برلم       25191516تامر رمضان حسان امام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  119

برلم       25191516عاطف مصطفى البحراوى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  مستمل ، تارٌخ : احمد وفٌك  -  125
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 26536برلم       25191516محى حسن الدسولى بدر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  121

 26536برلم       25191516، تارٌخ : عمرو دمحم الحفنى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ** مستمل  -  122

 26536برلم       25191516عزت عبدالبدٌع دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  123

 26536برلم       25191516حسن دمحم شولى حسن عباس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ :  -  124

 26536برلم       25191516مضان حسان امام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل ، تارٌخ : تامر ر -  125

برلم       25191516احمد وفٌك عاطف مصطفى البحراوى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ** مستمل ، تارٌخ :  -  126

26536 

دٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا والتولٌع على مفرح عبدالحمٌد مصطفى عبدالحمٌد رزق  شركة تضامن  م -  127

عمود وتعامالت الشركة مع الغٌر وله حك لبض وصرف الشٌكات من جمٌع البنون واالفراد والجهات الحكومٌة واالهلٌة وفتح 

حسابات لدى جمٌع البنون   وغلك الحسابات وصرف الشٌكات من جمٌع البنون واالفراد والجهات الحكومٌه واالهلٌة وفتح وغلك ال

وهو الممثل المانونى للشركة وله حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى جمٌع تعامالت الشركة مع الغٌر  بشرط ان تكون االعمال الصادرة 

 19255برلم       25191516باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

رٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن عمرو دمحم كمال دمحم توفٌك  شركة تضامن  مدٌر و ش -  128

ولهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها اما اعمال 

البنون ٌكون التولٌع التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع او شراء وتمرٌر عٌنى اصلى او عٌنى والرهن والمروض من 

 25119برلم       25191517للشرٌكٌن مجتعٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن على احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لجمٌع الشركاء مجتمعٌن  -  129

وبعنوانها من تصرفات لانونٌة اخرى  اومنفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها

،  5من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول عى لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء منفردٌن او مجتمعٌن 

 23657برلم       25191517تارٌخ : 

والتولٌع لتصبح لجمٌع الشركاء عبدالعزٌزتوفٌك محمود عبدالعزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة  -  135

مجتمعٌن اومنفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها من تصرفات 

لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول عى لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء منفردٌن او 

 23657برلم       25191517خ : ، تارٌ 5مجتمعٌن 

رجب دمحم متولى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لجمٌع الشركاء مجتمعٌن  -  131

اومنفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها من تصرفات لانونٌة اخرى 
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 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  5او بٌع عمارات الشركة او الحصول عى لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء منفردٌن او مجتمعٌن من رهن 

 23657برلم       25191517تارٌخ : 

احمد سٌد مصطفى امام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع  -  132

ن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع الشرٌن الثانى فمط وٌكون له حك لتصبح للشرٌكٌ

االدارة مجتمعا او منفردا ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه والحكومٌه وغٌر 

مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او الحكومٌه لتحمٌك غرض الشركة والتعامل 

 29525برلم       25191525بعض ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع احمد سٌد مصطفى امام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان ٌكون حك اال -  133

لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع الشرٌن الثانى فمط وٌكون له حك 

االدارة مجتمعا او منفردا ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه والحكومٌه وغٌر 

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او الحكومٌه 

 29525برلم       25191525بعض ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌخ : 

ا بٌنهم على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع دمحم خطٌب حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اتفك الشركاء فٌم -  134

لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع الشرٌن الثانى فمط وٌكون له حك 

ه والحكومٌه وغٌر االدارة مجتمعا او منفردا ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌ

الحكومٌه لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او 

 29525برلم       25191525بعض ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌخ : 

شرٌن  ** اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان ٌكون حك االدارة والتولٌع  دمحم خطٌب حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و -  135

لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع الشرٌن الثانى فمط وٌكون له حك 

الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه والحكومٌه وغٌر االدارة مجتمعا او منفردا ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع 

الحكومٌه لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او 

 29525برلم       25191525بعض ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌخ : 

/ خالد احمد رٌاض عبد الممصود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان دخول الشرٌن  -  136

ٌكون حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع 

ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌه  الشرٌن الثانى فمط وٌكون له حك االدارة مجتمعا او منفردا

وغٌر الرسمٌه والحكومٌه وغٌر الحكومٌه لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة 

 29525برلم       25191525خ : ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او بعض ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌ

دخول الشرٌن / خالد احمد رٌاض عبد الممصود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** اتفك الشركاء فٌما بٌنهم على ان  -  137

ٌكون حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن االول والثانى مجتمعٌن او منفردٌن وٌكون حك التولٌع للشرٌن الثالث مجتمع مع 

الثانى فمط وٌكون له حك االدارة مجتمعا او منفردا ولهم فى ذلن حك ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌه  الشرٌن

وغٌر الرسمٌه والحكومٌه وغٌر الحكومٌه لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة 

 29525برلم       25191525ما ٌخص الشركة كال طبما لصالحٌاته المحددة ، تارٌخ :  ولهما ان ٌوكال غٌرهما فى كل او بعض

احمد سٌد مصطفى امام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن  -  138

 29525برلم       25191525والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد سٌد مصطفى امام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن  -  139

 29525برلم       25191525والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

و شرٌن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن  دمحم خطٌب حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر -  145

 29525برلم       25191525والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن دمحم خطٌب حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الره -  141

 29525برلم       25191525والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / خالد احمد رٌاض عبد الممصود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح  -  142

 29525برلم       25191525للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ :  االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع

دخول الشرٌن / خالد احمد رٌاض عبد الممصود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اعاله اما االلتراض من البنون وفتح  -  143

 29525برلم       25191525االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون االدارة والتولٌع للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه المنعمدة  هاشم على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  -  144

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  5من الهٌئة العامة لالستثمار  2519/9/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2519/7/27بتارٌخ 

ارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات عن مجلس االد

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناءا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم على 

 398برلم       25191525ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ : 

م على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه المنعمدة هاش -  145

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  5من الهٌئة العامة لالستثمار  2519/9/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2519/7/27بتارٌخ 

عامالت والتعهدات عن مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه الم

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناءا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم على 

 398برلم       25191525ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ : 

هاشم على ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه  -  146

ٌملن حك التولٌع على معامالت  5من الهٌئة العامة لالستثمار  2519/9/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2519/7/27المنعمدة بتارٌخ 

تها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات عن مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن الشركة وتعهدا

عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناءا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم 

 398برلم       25191525المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ : على ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو 

هاشم على ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه  -  147

حك التولٌع على معامالت ٌملن  5من الهٌئة العامة لالستثمار  2519/9/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2519/7/27المنعمدة بتارٌخ 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات عن مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن 

عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناءا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم 

 398برلم       25191525ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ :  على

هاشم على ماهر هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه المنعمدة  -  148

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  5هٌئة العامة لالستثمار من ال 2519/9/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2519/7/27بتارٌخ 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات عن مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة 

ا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم على مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناء

 398برلم       25191525ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ : 

هاشم على ماهر هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الغٌر عادٌه المنعمدة  -  149

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  5من الهٌئة العامة لالستثمار  2519/9/3دق علٌه بتارٌخ والمص 2519/7/27بتارٌخ 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات عن مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة 

ة منفردٌن او مجتمعٌن واستثناءا من هذا ٌمثل السٌد/ هاشم على مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشرك

 398برلم       25191525ماهر هاشم رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتداب ادارة الشركة ، تارٌخ : 

السلطات هاشم على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع  -  155

الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذلن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجمٌع اشكالها وله حك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر عضو مجلس تفوٌض وتوك

 398برلم       25191525االدارة التولٌع باسم الشركة امام كل الجهات ، تارٌخ : 

له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات هاشم على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر و -  151

الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

ٌع اشكالها وله حك االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذلن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجم

تفوٌض وتوكٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر عضو مجلس 

 398برلم       25191525االدارة التولٌع باسم الشركة امام كل الجهات ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع  هاشم على ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس -  152

السلطات الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع 

ن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجمٌع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذل

اشكالها وله حك تفوٌض وتوكٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر 

 398برلم       25191525عضو مجلس االدارة التولٌع باسم الشركة امام كل الجهات ، تارٌخ : 

ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع هاشم على  -  153

السلطات الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذلن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجمٌع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن 

اشكالها وله حك تفوٌض وتوكٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر 

 398برلم       25191525عضو مجلس االدارة التولٌع باسم الشركة امام كل الجهات ، تارٌخ : 

هاشم على ماهر هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات  -  154

الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذلن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجمٌع اشكالها وله حك 

تفوٌض وتوكٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر عضو مجلس 

 398برلم       25191525مام كل الجهات ، تارٌخ : االدارة التولٌع باسم الشركة ا

هاشم على ماهر هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات  -  155

لحكومٌه والمطاع العام ولطاع الدارة الشركة بما فٌها البٌع والرهن وااللتراض والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر ا

االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وذلن فى كافة صور المعامالت البنكٌه بجمٌع اشكالها وله حك 

تفوٌض وتوكٌل الغٌر ولد خول وفوض الجمعٌه العامة غٌر العادٌة المنعمدة السٌد المهندس/ خالد هاشم على ماهر عضو مجلس 

 398برلم       25191525الدارة التولٌع باسم الشركة امام كل الجهات ، تارٌخ : ا

هاشم على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما عدا  -  156

 398برلم       25191525ة العمومٌة ، تارٌخ : ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌ

هاشم على ماهر هاشم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما عدا  -  157

 398برلم       25191525ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌة العمومٌة ، تارٌخ : 

هاشم على ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما  -  158

 398برلم       25191525عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌة العمومٌة ، تارٌخ : 

على ماهر هاشم  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما  هاشم -  159

 398برلم       25191525عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌة العمومٌة ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما عدا هاشم على ماهر هاشم  شركة مسا -  165

 398برلم       25191525ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌة العمومٌة ، تارٌخ : 

وغٌر الحكومٌه بما فٌها كافة البنون وذلن فٌما عدا هاشم على ماهر هاشم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحكومٌه  -  161

 398برلم       25191525ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الالئحة التنفذٌة للجمعٌة العمومٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتفوٌض وانابه  عمر مصطفى احمد الحجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع له حك توكٌل -  162

من ٌشاء فى بعض او كل اختصاصاته المذكورة بالعمد سواء فى االدارة او امام البنون والهٌئات العامه او الخاصة ، تارٌخ : 

 629برلم       25191525

وانابه  عمر مصطفى احمد الحجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع له حك توكٌل وتفوٌض -  163

من ٌشاء فى بعض او كل اختصاصاته المذكورة بالعمد سواء فى االدارة او امام البنون والهٌئات العامه او الخاصة ، تارٌخ : 

 629برلم       25191525

احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة  -  164

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555لها مبلغ حمو

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

كافة  احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها -  165

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555حمولها مبلغ 

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

واستالمها كافة احمد الطاهر حسٌن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد  -  166

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555حمولها مبلغ 

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

ها بالعمد واستالمها كافة احمد الطاهر حسٌن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسم -  167

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555حمولها مبلغ 

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة  احمد الطاهر حسٌن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه -  168

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555حمولها مبلغ 

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

رٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها كافة احمد الطاهر حسٌن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج ش -  169

ستمائة  655555ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد وحصتة براس المال  -ماتان الف جنٌه الغٌر 255555حمولها مبلغ 

 22859برلم       25191521الف جنٌها الغٌر ، تارٌخ : 

    25191521خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ :  رامى نبٌل فرٌز عزب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** -  175

 27471برلم   

    25191521رامى نبٌل فرٌز عزب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  171

 27471برلم   

دخول الشرٌكة/ مارٌت عادل لبٌب رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحماته ،  -  172

 27471برلم       25191521تارٌخ : 

دخول الشرٌكة/ مارٌت عادل لبٌب رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحماته ،  -  173

 27471برلم       25191521 تارٌخ :

خروج/ عماد لمعى فٌلبس بسالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحماته ، تارٌخ :  -  174

 27471برلم       25191521

ته ، تارٌخ : خروج/ عماد لمعى فٌلبس بسالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة مستحما -  175

 27471برلم       25191521



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رامى نبٌل فرٌز عزب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات الحكومٌه وغٌر  -  176

ات الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن او بٌع عمار

الشركه او الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض شخص اخر 

 27471برلم       25191521للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات الحكومٌه وغٌر رامى نبٌل فرٌز عزب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك ا -  177

الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن او بٌع عمارات 

شخص اخر  الشركه او الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض

 27471برلم       25191521للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة/ مارٌت عادل لبٌب رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات  -  178

ى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن الحكومٌه وغٌر الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال الت

او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض 

 27471م   برل    25191521شخص اخر للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة/ مارٌت عادل لبٌب رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات  -  179

الحكومٌه وغٌر الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن 

الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض  او بٌع عمارات الشركه او

 27471برلم       25191521شخص اخر للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات خروج/ عماد لمعى فٌلبس بسالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االد -  185

الحكومٌه وغٌر الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن 

او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض 

 27471برلم       25191521ص اخر للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : شخ

خروج/ عماد لمعى فٌلبس بسالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع فمط امام كافة الجهات  -  181

لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنونها واٌضا رهن  الحكومٌه وغٌر الحكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه

او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركة وحك التولٌع امام جمٌع البنون فى جمٌع المعامالت او توكٌل او تفوٌض 

 27471برلم       25191521شخص اخر للتعامل مع البنن بموجب توكل من رامى نبٌل فرٌز فمط ، تارٌخ : 

( شركاء موصٌن مذكور اسمائهم 2خالد عبدالتواب محمود عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد ) -  182

 31168برلم       25191521دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد واستالمهم كافة مستحماتهم 

( شركاء موصٌن مذكور اسمائهم 2ٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد )خالد عبدالتواب محمود عبدالوهاب  توصٌة بس -  183

 31168برلم       25191521دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد واستالمهم كافة مستحماتهم 

ذكور اسمائهم ( شركاء موصٌن م2خالد عبدالتواب محمود عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد ) -  184

 31168برلم       25191521دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد واستالمهم كافة مستحماتهم 

( شركاء موصٌن مذكور اسمائهم 2خالد عبدالتواب محمود عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج عدد ) -  185

 31168برلم       25191521دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد واستالمهم كافة مستحماتهم 

احمد دمحم احمد الخمٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  186

: اوال: ٌصبح من لهم حك التولٌع لدى ٌؤشر باالتى  2519/15/16والمعتمد من الهٌئه العامة للرلابه المالٌه بتارٌخ  2519/15/1

البنون ولهم حك فتح وتسٌٌر بالكامل والتولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌه ماعدا االلتراض وغلك الحسابات البنكٌه داخل جمهورٌه 

ع اول السٌد/ هشام مصر العربٌة وخارجها هم السٌد/ بسام مجدى عبدالوهاب الخولى تولٌع اول السٌد/ احمد دمحم احمد الخمٌسى تولٌ

 12716برلم       25191522مصطفى عبدالممصود البساطى تولٌع اول السٌد/ عماد الدٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد الخمٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌوسف مصطفى على تولٌع اول السٌد/ عصام دمحم دمحم دسولى  -  187

الشكور تولٌع اول والسٌد/ دمحم محمود سامى دمحم دمحم الوكٌل تولٌع ثانى السٌد/ دمحم احمد تولٌع اول السٌد/ وائل صالح الدٌن عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود عمران طعٌمه تولٌع ثانى السٌد/ دمحم سٌد مصطفى ابراهٌم تولٌع ثانى السٌد/ صبرى بشٌر محمود دمحم تولٌع ثانى السٌد/ بسام 

ثانٌا:  5التولٌعات للمفوضٌن بالتولٌع االول مع احد المفوضٌن كتولٌع ثانى دمحم نور الدٌن محمود حسن تولٌع ثانى على ان تراعى 

 12716برلم       25191522ٌصبح من لهم حك التولٌع على عمود االئتمان ، تارٌخ : 

بٌه احمد دمحم احمد الخمٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وااللتراض من البنون للشركة داخل جمهورٌة مصر العر -  188

وخارجها كال من االستاذ/ احمد دمحم لحمد الخمٌسى واالستاذ/ كرٌم على عوض واالستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر واالستاذ/ هشام 

 12716برلم       25191522، تارٌخ :  5مصطفى عبدالممصود البساطى على ان ٌكون التولٌع الى اثنٌن منهم مجتمعٌن 

شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد   دمحم ربٌع فاٌز مصطفى -  189

محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتمعٌن 

لهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون و

التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى جهة باسم الشركة 

 24353برلم       25191522وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد  -  195

محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتمعٌن 

الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال او منفردٌن والتولٌع على 

التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى جهة باسم الشركة 

 24353برلم       25191522خ : وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌ

دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد  -  191

عٌن محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتم

او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال 

التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى جهة باسم الشركة 

 24353برلم       25191522ات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : وكذا فى حالة التصرف

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد  -  192

د/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتمعٌن محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌ

او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال 

م الشركة التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى جهة باس

 24353برلم       25191522وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد  -  193

كذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتمعٌن محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب و

او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال 

نون او االفراد او اى جهة باسم الشركة التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من الب

 24353برلم       25191522وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول السٌد/حامد  -  194

السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم مجتمعٌن  محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم

او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان تكون االعمال 

فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى جهة باسم الشركة التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما 

 24353برلم       25191522وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول  -  195

سٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم ال

ادم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان 

عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى  تكون االعمال التى تصدر

 24353برلم       25191522جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل  -  196

السٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم 

ح الحكومٌة على ان ادم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصال

تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى 

 24353برلم       25191522جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف االول  دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم -  197

السٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان دمحم 

ون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان ادم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البن

تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى 

 24353برلم       25191522جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف  -  198

االول السٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان 

منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على دمحم ادم مجتمعٌن او 

ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى 

 24353برلم       25191522صة برهن او بٌع ، تارٌخ : جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخا

دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف  -  199

لمنضم السٌد/ شعبان عثمان االول السٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع ا

دمحم ادم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على 

اى ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او 

 24353برلم       25191522جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرف  -  255

السٌد/ فرج دمحم فرج المطب وكذا الطرف الرابع المنضم السٌد/ شعبان عثمان االول السٌد/حامد محمود غنٌم والطرف الثالث المنضم 

دمحم ادم مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على 

ٌما ٌخص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما ف

 24353برلم       25191522جهة باسم الشركة وكذا فى حالة التصرفات الخاصة برهن او بٌع ، تارٌخ : 

دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء  -  251

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   

 ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء دمحم -  252

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   

ز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء دمحم ربٌع فاٌ -  253

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء حامد محمود دمحم غنٌم  ش -  254

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   

مدٌر و شرٌن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء  حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  -  255

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن بتولٌع الشركاء حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  256

    25191522، تارٌخ :  5المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم   

ضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن مت -  257

، تارٌخ  5بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522: 

متضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن  -  258

، تارٌخ  5بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522: 

ن متضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌ -  259

، تارٌخ  5بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522: 

من  شرٌن متضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضا -  215

،  5ذلن بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522تارٌخ : 

ركة تضامن  شرٌن متضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  ش -  211

،  5ذلن بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522تارٌخ : 

غنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  عمارات او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب ال -  212

،  5ذلن بتولٌع الشركاء المتضامنٌن االول والثالث والرابع مجتمعٌن فمط وٌحك لهم كذلن توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما تم ذكره 

 24353برلم       25191522تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن حصة لدرها  دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة -  213

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله  25555

نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان 

برلم       25191522، تارٌخ :  5ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

24353 

عن حصة لدرها دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة  -  214

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله  25555

عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر 

برلم       25191522، تارٌخ :  5ء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات ال على الشركة او الشركا

24353 

دمحم ربٌع فاٌز مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن حصة لدرها  -  215

كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله  فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة 25555

عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر 

برلم       25191522، تارٌخ :  5ات ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحم

24353 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن حصة لدرها  -  216

 فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله 25555

عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر 
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 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25191522، تارٌخ :  5ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

24353 

 غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن حصة لدرها حامد محمود دمحم -  217

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله  25555

ركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الش

برلم       25191522، تارٌخ :  5ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

24353 

هذه الشركة عن حصة لدرها  حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من -  218

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا بكافة حموله  25555

عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى ذلن االمر 

برلم       25191522، تارٌخ :  5كة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات ال على الشر

24353 

دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن  -  219

ف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا فمط خمسه وعشرون ال 25555حصة لدرها 

بكافة حموله عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى 

، تارٌخ :  5اء الرجوع علٌه باى مستحمات ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشرك

 24353برلم       25191522

دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن  -  225

مل حصته وبذلن اصبح خالصا فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكا 25555حصة لدرها 

بكافة حموله عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى 

، تارٌخ :  5ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

 24353برلم       25191522

دخول السٌد/ شعبان عثمان دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن  -  221

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا  25555حصة لدرها 

لشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى بكافة حموله عن حصته فى ا

، تارٌخ :  5ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

 24353برلم       25191522

مطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن دخول السٌد/ فرج دمحم فرج ال -  222

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا  25555حصة لدرها 

الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى  بكافة حموله عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات

، تارٌخ :  5ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

 24353برلم       25191522

الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن  دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج -  223

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا  25555حصة لدرها 

بكافة حموله عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى 

، تارٌخ :  5ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستحمات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات 

 24353برلم       25191522

دخول السٌد/ فرج دمحم فرج المطب الغنام  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بهذا العمد من هذه الشركة عن  -  224

فمط خمسه وعشرون الف جنٌه من راس مال الشركة كما انه ٌمر باستالمه لكامل حصته وبذلن اصبح خالصا  25555ا حصة لدره

بكافة حموله عن حصته فى الشركة من راس مال وارباح وخسائر وجمٌع موجودات الشركة اٌا كان نوعها وال ٌجوز له الرجوع فى 
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، تارٌخ :  5مات كما ال ٌحك لبالى الشركاء الرجوع علٌه باى مستحمات ذلن االمر ال على الشركة او الشركاء باٌة مستح

 24353برلم       25191522

كرٌم على عوض صالح سالمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والرئٌس التنفٌذى ** بموجب محضر اجتماع امجلس  -  225

ٌؤشر باالتى : اوال: ان من لهم حك  2519/15/25مالٌه بتارٌخ والمعتد من الهٌئة للرلابة ال 2519/15/1االدارة المنعمد بتارٌخ 

التولٌع لدى البنون ولهم حك فتح وتسٌٌر بالكامل والتولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌة ماعدا االلتراض وغلك الحسابات البنكٌة 

 خالد دمحم عبدالخبٌر )تولٌع اول( داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها هم االستاذ/ كرٌم على عوض )تولٌع اول(،االستاذ/ دمحم

 12665برلم       25191522،االستاذ/ بسام مجدى عبدالوهاب الخولى )تولٌع اول( ، االستاذ/ ، تارٌخ : 

كرٌم على عوض صالح سالمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  احمد دمحم احمد الخمٌسى )تولٌع اول( ، االستاذ/ هشام  -  226

صود البساطى )تولٌع اول( وكال من االستاذ/ وائل صالح الدٌن عبدالشكور عرابى )تولٌع ثانى( ، االستاذ/ احمد مصطفى عبدالمم

حسٌن العزب احمد )تولٌع ثانى( ، االستاذ/ ماهر شمس الدٌن عبده حسن)تولٌع ثانى( على ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن بالتولٌع 

لتولٌع كتولٌع ثانى مجتمعٌن بدون حد الصى وٌمكن لبول التولٌع بدون حد الصى الى اثنٌن كتولٌع اول مع اى من احد المفوضٌن با

 12665برلم       25191522ثانٌا ، تارٌخ :  -مجتمعٌن من المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع اول فمط 

ود االئتمان وااللتراض كرٌم على عوض صالح سالمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  : من لهم حك التولٌع على عم -  227

من البنون للشركة داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها هم كال من االستاذ/ كرٌم على عوض واالستاذ/ دمحم خالد دمحم عبدالخبٌر 

 12665برلم       25191522مجتمعٌن ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع : بٌع اصول الشركة او  اسامه فوزى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة الى بند حك -  228

رهنها او االلتراض من البنون وحك الكفالة التضامنٌه للشركة او الشركات الشمٌمة او للغٌر من الشركات واالفراد والتعامل مع 

 28515برلم       25191523البنون فى السحب واالٌداع فٌكون من حك الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة خروج  -  229

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  -  235

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  -  231

 25534برلم       25191523، تارٌخ :  مستحماته

خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  -  232

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

خروج الشرٌن واستالمه كافة  خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** -  233

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  -  234

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود -  235

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ مصطفى عبدالرازق محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة  -  236

 25534برلم       25191523مستحماته ، تارٌخ : 

دمحم تٌسٌر عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد واستالمها حمولها  -  237

 25932برلم       25191524الماصر بوالٌة والدها عصام دمحم حسٌن ، تارٌخ : 
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 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اسمها بالعمد واستالمها حمولها دمحم تٌسٌر عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور  -  238

 25932برلم       25191524الماصر بوالٌة والدها عصام دمحم حسٌن ، تارٌخ : 

دخول السٌده/ جٌهان دمحم حسٌن عبدالغنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد  -  239

 25932برلم       25191524 حسٌن ، تارٌخ : واستالمها حمولها الماصر بوالٌة والدها عصام دمحم

دخول السٌده/ جٌهان دمحم حسٌن عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌكه موصٌه مذكور اسمها بالعمد  -  245

 25932برلم       25191524واستالمها حمولها الماصر بوالٌة والدها عصام دمحم حسٌن ، تارٌخ : 

سٌر عبدالمادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او دمحم تٌ -  241

منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون مجتمعٌن او منفردٌن كما لهما الحك توكٌل من ٌشاء 

برلم       25191524عدا الرهن او االلتراض من البنون ٌكونوا مجتمعٌن ، تارٌخ :  فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما

25932 

دمحم تٌسٌر عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  242

كومٌه والبنون مجتمعٌن او منفردٌن كما لهما الحك توكٌل من ٌشاء منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه او غٌر الح

برلم       25191524فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن او االلتراض من البنون ٌكونوا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

25932 

دٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دخول السٌده/ جٌهان دمحم حسٌن عبدالغنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تع -  243

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون مجتمعٌن او منفردٌن كما 

ن ، تارٌخ : لهما الحك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن او االلتراض من البنون ٌكونوا مجتمعٌ

 25932برلم       25191524

دخول السٌده/ جٌهان دمحم حسٌن عبدالغنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  244

دٌن كما المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌه او غٌر الحكومٌه والبنون مجتمعٌن او منفر

لهما الحك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن او االلتراض من البنون ٌكونوا مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 25932برلم       25191524

برلم       25191527لطفى سعد عبدالحمٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  245

22345 

برلم       25191527لطفى سعد عبدالحمٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  246

22345 

برلم       25191527لطفى سعد عبدالحمٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  247

22345 

برلم       25191527لطفى سعد عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  248

22345 

برلم       25191527لطفى سعد عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  249

22345 

برلم       25191527عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة للوفاه ، تارٌخ : لطفى سعد  -  255

22345 

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  -  251

 28252برلم       25191527، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  -  252

 28252برلم       25191527، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  -  253

 28252برلم       25191527 ، تارٌخ :

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة  -  254

 28252برلم       25191527، تارٌخ : 

كافة حمولة ، تارٌخ :  على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة -  255

 28252برلم       25191527

على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  256

 28252برلم       25191527

واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن -  257

 28252برلم       25191527

على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  258

 28252برلم       25191527

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه  -  259

 28252برلم       25191527بالعمد ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه  -  265

 28252برلم       25191527تارٌخ :  بالعمد ،

دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه  -  261

 28252برلم       25191527بالعمد ، تارٌخ : 

* دخول شرٌن موصى مذكور اسمه دخول الشرٌن/ اشرف سعد السمان دمحم حسانٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * -  262

 28252برلم       25191527بالعمد ، تارٌخ : 

على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -  263

 28252برلم       25191527

متخارج  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  شركة تضامن  شرٌن -  264

 28252برلم       25191527

على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -  265

 28252برلم       25191527

بسٌطة  شرٌن متخارج  ** دخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  على امٌر عبدالمجٌد عبدالفضٌل  توصٌة -  266

 28252برلم       25191527

دخول الشرٌن / دمحم ابوالفتوح دمحم فوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا فٌما عدا  -  267

ٌخ زاٌد ٌكون حك االدارة والتولٌع فٌه للطرفان )سٌد عبدالظاهر راغب اى تصرف ٌخص سنتر خدمات الحى االول بمدٌنة الش

 16699برلم       25191527جبالى( و)دمحم ابوالفتوح دمحم فوده( مجتمعان غٌر منفردان ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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ٌع منفردا فٌما عدا دخول الشرٌن / دمحم ابوالفتوح دمحم فوده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتول -  268

اى تصرف ٌخص سنتر خدمات الحى االول بمدٌنة الشٌخ زاٌد ٌكون حك االدارة والتولٌع فٌه للطرفان )سٌد عبدالظاهر راغب 

 16699برلم       25191527جبالى( و)دمحم ابوالفتوح دمحم فوده( مجتمعان غٌر منفردان ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا فٌما عدا اى تصرف  سٌد عبدالظاهر راغب جبالى  توصٌة -  269

ٌخص سنتر خدمات الحى االول بمدٌنة الشٌخ زاٌد ٌكون حك االدارة والتولٌع فٌه للطرفان )سٌد عبدالظاهر راغب جبالى( و)دمحم 

 16699لم   بر    25191527ابوالفتوح دمحم فوده( مجتمعان غٌر منفردان ، تارٌخ : 

سٌد عبدالظاهر راغب جبالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا فٌما عدا اى تصرف  -  275

ٌخص سنتر خدمات الحى االول بمدٌنة الشٌخ زاٌد ٌكون حك االدارة والتولٌع فٌه للطرفان )سٌد عبدالظاهر راغب جبالى( و)دمحم 

 16699برلم       25191527وده( مجتمعان غٌر منفردان ، تارٌخ : ابوالفتوح دمحم ف

دمحم سمٌر ٌوسف عفٌفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  271

 35523برلم       25191527

من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم سمٌر ٌوسف عفٌفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  * تم خروجه -  272

 35523برلم       25191527

هاجر دمحم فوزى دمحم ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  273

 35523برلم       25191527

مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  هاجر دمحم فوزى دمحم ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  -  274

 35523برلم       25191527

دمحم سمٌر ٌوسف عفٌفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافه السلطات  -  275

سم الشركة وضمن غراضها ولها حك التولٌع عن الشركة ولها كافة لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منها با

 35523برلم       25191527سلطات االلتراض او االستدانة او الرهن من البنون او اى مصالح حكومٌة او الشركات ، تارٌخ : 

منفردة ولها كافه السلطات  دمحم سمٌر ٌوسف عفٌفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع -  276

لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منها باسم الشركة وضمن غراضها ولها حك التولٌع عن الشركة ولها كافة 

 35523برلم       25191527سلطات االلتراض او االستدانة او الرهن من البنون او اى مصالح حكومٌة او الشركات ، تارٌخ : 

هاجر دمحم فوزى دمحم ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافه  -  277

السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منها باسم الشركة وضمن غراضها ولها حك التولٌع عن الشركة 

برلم       25191527و الرهن من البنون او اى مصالح حكومٌة او الشركات ، تارٌخ : ولها كافة سلطات االلتراض او االستدانة ا

35523 

هاجر دمحم فوزى دمحم ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح لها حك االدارة والتولٌع منفردة ولها كافه  -  278

باسم الشركة وضمن غراضها ولها حك التولٌع عن الشركة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منها 

برلم       25191527ولها كافة سلطات االلتراض او االستدانة او الرهن من البنون او اى مصالح حكومٌة او الشركات ، تارٌخ : 

35523 

لٌع بان له حك التنازل للنفس حسنى مٌالد عازر مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتو -  279

 1474برلم       25191528وللغٌر ، تارٌخ : 

بدوى حسن عبدالعال حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **اصبح  وله حك االدارة والتولٌع منفردا وله اوسع السلطات  -  285

ة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع فى التعامل باسم الشركة لتحمٌك اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌ

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارٌف فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن والتولٌع على الشٌكات 

على  وفتح الحسابات وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التولٌع

 4724برلم       25191528عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، تارٌخ : 
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بدوى حسن عبدالعال حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و االراضى والسٌارات والتولٌع على ذلن لدى الشهر العمارى  -  281

 4724برلم       25191528منفردا ، تارٌخ : 
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راض الشركة والتعامل مع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة المتضامن/ محمود عفٌفى عفٌفى منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك اغ
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عمرو دمحم حسام الدٌن دمحم راسخ على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **   خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله من  -  287

 29684برلم       25191529مال ودخول شرٌكة موصٌه مذكورة اسمها بالعمد ، تارٌخ : الشركة ونتجة االع

عمرو دمحم حسام الدٌن دمحم راسخ على دمحم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **   خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله من  -  288

 29684برلم       25191529الشركة ونتجة االعمال ودخول شرٌكة موصٌه مذكورة اسمها بالعمد ، تارٌخ : 

رٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك غرض دمحم احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  289
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 16954لم   بر    25191531ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك التولٌع على عمود ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى  -  291

والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض السلطات بموجب توكٌل رسمى 

 16954برلم       25191531، تارٌخ :  5ى ان تكون االدارة بدون ممابل موثك واتفك الشركاء عل
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 16954برلم       25191531، تارٌخ :  5موثك واتفك الشركاء على ان تكون االدارة بدون ممابل 
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