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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ت عن خدما 26344برلم  21191131، لٌد فى  121110111بالل صالح عثمان توفٌك خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 2ش  1م  143بلون  3رٌاضٌه ، بجهة : اطلس 

عن تجاره  26274برلم  21191114، لٌد فى  211110111مرفت مصطفى محمود متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 السالم اول 2محل  13بلون  1النمل الخفٌؾ بالعموله للوكالء فى حدود المصرح به ، بجهة : مساكن الدلتا 

عن مماوالت عامة ،  26325برلم  21191128، لٌد فى  1111110111لعزٌز هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبد ا -  3

 من الخمسٌن 555ش السٌده خدٌجه النزهه لطعه 9عمار  9بجهة : ع 

ن مماوالت ع 26298برلم  21191121، لٌد فى  51110111رٌوان دمحم احمد عبد الحمٌد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بالمركز التجارى بروضه العبور 19، بجهة : العبور محل رلم 

عن بٌع اكسسوار  26261برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم اسماعٌل محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 تمسٌم عمر بن الخطاب السالم اول 117المالبس ، بجهة : 

عن استثمار عمارى  26313برلم  21191122، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم النبوى الشاٌب دمحم  -  6

 3ؼرفه  1االسكان العائلى شمه  325ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن تورٌد بذور شتالت  26321برلم  21191127، لٌد فى  81110111كرٌم دمحم جبر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ابو رجٌله المحل الثانى 27ش المهدى حنفى من ش العز العربى من ش  2نسٌك حدائك وشبكات الراى ، بجهة : زراعٌه وت

عن بالى ستٌشن كافٌه  26281برلم  21191115، لٌد فى  511110111احمد دمحم فؤاد صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

،  2119لسنه  5116صادر  2119لسنه  122لالزمه موافمه امنٌه رلم فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص ا

 ش المصرٌٌن من ش مؤسسه الزكاه برج المهندس 1بجهة : 

عن بٌع المشه  26264برلم  21191119، لٌد فى  111110111بطرس كمال صادق هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 مر بن الخطاب الدور االولتمسم ع 18ش  115واكسسوار المالبس ، بجهة : ق 

عن مكتب  26291برلم  21191117، لٌد فى  111110111بٌشوى ابسخٌرون نمر حزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لرٌه الزهوه ش الجزٌرة من ش التسعٌن 52هندسى ومماوالت ، بجهة : ق 

عن مكتبة دوت  26256برلم  21191119، لٌد فى  5111.111احمد عبد الرؤؾ توفٌك الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 من ش مسجد الوطنٌه خلؾ حدٌمه بدر جسر السوٌس اول السالم 126ش  4تصوٌر المستندات ، بجهة : 

عن دعاٌة  26299برلم  21191122، لٌد فى  2511110111حسام جمال ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

عمومٌه واعمال التشطٌبات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات واعالن وتورٌدات 

 1، بجهة : شمه رلم  2119لسنه  5931صادر  2119لسنه  128االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 حى البنفسج مدٌنه الشروق 3المجاوره  42عمارة 

عن تجارة االستانلس ،  19117برلم  21191124، لٌد فى  1111110111شافعى للتجارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ال -  13

 2117/7/11م النهضه ونوع التجاره مكتب نمل بضائه وتارٌخ االفتتاح  3ش  3م  22بلون  1141بجهة : السالم مساكن الجٌزه 

 العبور 19117ولٌد برلم 
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عن معرض ورشه  26332برلم  21191128، لٌد فى  111110111صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانى اسحك توفٌك -  14

 ش دمحم التنن من سٌد حماده المرج الجدٌده 1رخام وجرانٌت ، بجهة : 

 عن تجارة االستانلس ، 19117برلم  21191124، لٌد فى  1111110111الشافعى للتجارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش الجهد العالى خلؾ سوق اسبٌكو 66بجهة : 

عن تصنٌع اعاده  26249برلم  21191118، لٌد فى  211110111عمر ولٌد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 المنطمه الصناعات التجمع الثالث 819تدوٌر بالستٌن ، بجهة : ق 

عن سوبر ماركت  26291برلم  21191117، لٌد فى  251110111محمود احمد محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ش الصرؾ الصحى 3، بجهة : محل بالعمار 

عن مركز تلوٌن  26331برلم  21191128، لٌد فى  511110111رومانى بدر فهٌم جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ودهانات ، بجهة : ش النور الدمحمى من ش سٌد حماده المرج الجدٌده كمبٌوتر

عن ورشه  26319برلم  21191127، لٌد فى  511110111ولٌد عبد الفتاح دمحم عبد الظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

مجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ تطرٌز وطباعه منسوجات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واالنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ وال

 ش اسماعٌل حماده حوض العمده 1، بجهة :  5816صادر  2119لسنه  127موافمه امنٌه رلم 

عن تورٌد مستلزمات  26289برلم  21191117، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 االجتماعى ش ابو السبح المركز 11طبٌه ، بجهة : 

عن مكتب  26261برلم  21191119، لٌد فى  51110111نهال سٌد جالل عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 النهضه 14ش  1م  1261مساكن الدلتا  16رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن مكتب شحن  26296برلم  21191121، لٌد فى  5111110111اٌمن احمد عبد الجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

وتصدٌر وشحن دولى وتورٌدات وخدمات بترولٌه ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19جمركى واستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بالدور االول بعد االرضى ش الفرن من مٌدان ابو طالب متفرع من الترعه السلطوحٌه 9مكتب العمار 

عن سوبر  26273برلم  21191114، لٌد فى  111110111ٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود كرٌم مصلح صالح ع -  23

 المجاورة الثانٌه الحى االول الدور االرضى مدٌنه الشروق 11مول سمارت ق  11و  9و  8ماركت ، بجهة : محل رلم 

عن  26334برلم  21191129 ، لٌد فى 2111110111جمال سمٌر شكرى ٌوسؾ جمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

الحى االول المجاوره  81تجاره المشؽوالت الٌدٌوٌه والنباتات الطبٌه والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر ق 

 5الثانٌه شمه رلم 

عن  26262لم بر 21191119، لٌد فى  211110111مؤسسه سامى فوزى لالستثمار العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 26الحى الثالث المجاورة الرابعه شمه  51استثمار عمارى ، بجهة : بدر عمارة 

عن المماوالت  26266برلم  21191111، لٌد فى  1111110111دمحم احمد دمحم عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مدٌنه الشروق 3مجاوره منطمه اولى عمارات  13العامه واالستثمار العمارى ، بجهة : عمار 

عن تجارة االدوات  26271برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم داود عٌسى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ش برج تبارن من ش الخمسٌن 7المنزلٌه ، بجهة : 

عن ورشه الومٌتال  25556برلم  21191121، لٌد فى  111110111طارق كامل عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش عٌد عطٌه من ش مؤسسه الزكاه 13، بجهة : 
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عن ورشه الومٌتال  25556برلم  21191121، لٌد فى  111110111طارق كامل عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

ه ومماوالت عمومٌه وتارٌخ االفتتاح ش عبد الرحمن الصعٌدى من ش مؤسسه الزكاه ونوع التجاره تورٌدات عمومٌ 5، بجهة : 

 العبور 25556ولٌد برلم  2119/4/11

عن مماوالت  26322برلم  21191127، لٌد فى  111110111رجائى دمحم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش الشباب الجنوبى التجمع االول 9عمومٌه ، بجهة : 

عن بٌع حلوٌات  26277برلم  21191114، لٌد فى  51110111جر فرد ، رأس ماله ،  عبد الفتاح حسن حسن احمد  ، تا -  31

 ش مؤسسه الزكاه كفر ابو صٌر 21)حلوانى ( ، بجهة : 

عن بٌع موبٌلٌا وادوات  26339برلم  21191129، لٌد فى  211110111عاطؾ سامى اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الرازٌمى من ش التروللى حوض العمده كفر الشرفاش ٌحٌى  16منزلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  26338برلم  21191129، لٌد فى  511110111اسالم مصطفى احمد دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 1ش عمر بن الخطاب تمسٌم المدٌنه المنوره خلؾ اسبٌكو محل  8منتجات ورلٌه ، بجهة : 

عن بٌع المحمول  26248برلم  21191117، لٌد فى  111110111ٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد احمد ؼرٌب ؼر -  34

 الحى التاسع مدٌنه الشروق فراغ سماوى برتشن متحرن 4المجاوره  2واكسسواراته ، بجهة : لطعه 

عن مطعم ،  26252م برل 21191118، لٌد فى  51110111مصطفى اشرؾ حمدى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش الشهٌد هانى عبد الوهاب من ش جمال عبد الناصر 21بجهة : 

عن بٌع  26253برلم  21191118، لٌد فى  51110111عماد الدٌن احمد عبد العزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 نٌل حالٌادمحم الماضى سابما ش فجر االسالم حوض ال 33مبٌدات واسمده وبزور ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  26279برلم  21191114، لٌد فى  111110111عمرو على حسن بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

المدٌنه  2، بجهة :  2119لسنه  4118صادر  2119لسنه  99فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت موافمه امنٌه رلم 

 2المنورة من ش الحجاز النزهه 

عن بٌع  26314برلم  21191123، لٌد فى  251110111مرسى محمود مرسى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش صالح الدٌن تمسٌم البرهامٌه الدور االول 42مفروشات ، بجهة : اسبٌكو االهالى 

عن بٌع  26314لم بر 21191123، لٌد فى  251110111مرسى محمود مرسى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 2111/11/15مفروشات ، بجهة : كفر هالل بركه السبع ملن شٌماء عبد العظٌم دمحم ونوع التجاره مصنع نسٌج وتارٌخ االفتتاح 

 13313ولٌد برلم 

عن تصنٌع  26337برلم  21191129، لٌد فى  5111110111احمد السٌد العربى عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الحرفٌه ج المنطمه الصناعٌه بدر 2/  33ضافات اعالؾ ، بجهة : لطعه رلم ا

عن تصنٌع  26337برلم  21191129، لٌد فى  5111110111احمد السٌد العربى عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

ٌرب نجم الشرلٌه ونوع التجاره تعبئه اضافات اعالؾ ، بجهة : ش عطٌه الكفراوى بملن دمحم الصادق دمحم الصادق حسٌن مركز د

وتصنٌع اضافات اعالؾ  6من المجموعه  36والفمره  19وتؽلٌؾ اضافات اعالؾ واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 2113/1/4وتارٌخ االفتتاح

عن بٌع  26314برلم  21191123، لٌد فى  251110111مرسى محمود مرسى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

مفروشات ، بجهة : كفر هالل بركه السبع ملن فهد عبد المحسن عبد السمٌع ونوع التجاره المشه ومفروشات وتارٌخ االفتتاح 

 بركه السبع 13313ولٌد برلم  2119/11/17

تورٌد عن  26315برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم عبد الوهاب على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 التجمع الثالث 5محلٌه  25ومماوالت وتجارة مواد بناء ، بجهة : مكتب بالعمار 
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عن مطبعه  26314برلم  21191124، لٌد فى  511110111اٌهاب اضور زكرى دٌمترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

ل على التراخٌص الالزمه فٌما عدا وتورٌدات المطبوعات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب والمصاحؾ بعد الحصو

 ش اسامه وهدان محل فى الدور االول 1، بجهة :  5942صاجر رلم  2119لسنه  146خدمات االنترنت موافمه امنٌه رلم 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  26282برلم  21191115، لٌد فى  511110111صٌدلٌه د / ساره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 1اكتوبر منتجمع النخٌل طرٌك صٌدلٌه محل  6تمسٌم جمعٌه  21بلون  2عماره 

عن بٌع منتجات  26311برلم  21191124، لٌد فى  51110111شعبان رمضان حسٌن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ب شمه بالدور االرضى ابنى بٌتن 658ذوى االحتٌاجات الخاصه وتجاره االكسسوارات والتورٌدات ، بجهة : بدر 

عن مطبعه ،  26317برلم  21191127، لٌد فى  511110111ماله ،   دمحم عبد الفتاح احمد الدحدح  ، تاجر فرد ، رأس -  47

 ش الورشه من ش مطبعة الهال تمسٌم ابو العز 121بجهة : 

عن تجاره مواد  26287برلم  21191116، لٌد فى  511110111دمحم عبد هللا دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

ش بالل بن رباح من عثمان بن عفان بجوار مدرسه  2د المصرح به ، بجهة : محل بالعمار ؼذائٌه والتورٌدات العمومٌه فى حدو

 البٌان

عن بٌع مالبس  26257برلم  21191119، لٌد فى  511110111راندا سٌد احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش عفٌفى حماده من ش الرشاح 5ومفروشات ، بجهة : 

عن تجاره فالتر  26272برلم  21191114، لٌد فى  511110111امل مجلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كٌرلس سلٌمان ك -  51

 وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش عبده ابو حسن من الشٌخ منصور

مماوالت عامه عن  26276برلم  21191114، لٌد فى  1111110111على احمد كامل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 1المنطمه االولى عمارات المجاوره الثالثه الشروق شمه رلم  13واستثمار عمارى ، بجهة : 

عن تورٌدات  26311برلم  21191122، لٌد فى  511110111بوال زاخر سنٌد جاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 اهٌم من مسجد الرحمه ع النخلش الشٌخ عاطؾ ابر 43عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بٌع حلوى  26335برلم  21191129، لٌد فى  511110111عالء مصطفى على مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 المجاوره االولى الحى االول 116من عجٌن ، بجهة : بدر 

عن المماوالت  26343برلم  21191131فى  ، لٌد 511110111مختار سمٌر عبد هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش اسبٌكو 3التجمع الخامس حى  251العمار  1العامه ، بجهة : شمه 

عن تصمٌم  26315برلم  21191124، لٌد فى  21110111خالد دمحم نبٌل محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

صادر  2119/  145عد الحصول على التارخٌص الالزمه موافمه امنٌه برامج كمبٌوتر وتسوٌك الكترونى عبر موالع االنترنت ب

 المجاوره االولى بمنطمه النوادى عمارات االسكان االجتماعى مدٌنه الشروق 65، بجهة :  2119لسنه  5941

 عن 26241برلم  21191112، لٌد فى  111110111محمود حسن حسن مصطفى العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 التجمع االول 9البنفسج  216مركز العاب رٌاضٌه )جٌم ( ، بجهة : 

عن  26251برلم  21191118، لٌد فى  1111110111مؤسسه بهلول لتجارة مواد البناء  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 دور االرضىبال 2ش عمر بن الخطاب ش كمال حمزه الفالحه محل رلم  42تجارة مواد البناء واالسمنت ، بجهة : 

عن تجاره ادوات  26283برلم  21191115، لٌد فى  111110111سامح فاٌز فوزى جلوعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 محل -صحٌه ، بجهة : ش المنٌاوى ارض الرٌان تمسٌم البرهانٌه 

عن بٌع  26234برلم  21191111، لٌد فى  511110111سعٌد فرج عبد المجٌد جالوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش حسٌن حامد جالل من ش المدرسه كفر ابو صٌر 46خضروات وفاكهه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن ورشه مالبس ،  19768برلم  21191114، لٌد فى  511110111ٌوسؾ ممدوح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش دمحم نصار من جمال عبد الناصر 2بجهة : 

عن ورشه مالبس ،  19768برلم  21191114، لٌد فى  511110111براهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ ممدوح ا -  61

ولٌد برلم  2117/11/1ونوع التجاره مالبس جاهزه وتارٌخ  4محل رلم  2شمه  3مدخل  85بجهة : السالم مساكن الجمهورٌه ب 

 العبور 19768

عن تجارة مواد  26241برلم  21191113، لٌد فى  111110111س ماله ،  عرفات جبرٌل محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأ -  62

 ؼذائٌه ، بجهة : ش الصؽٌر من ش مكه

عن تصنٌع مواد  26341برلم  21191131، لٌد فى  251110111دمحم مصطفى موسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لصناعٌه االولىالمنطمه ا 29ؼذائٌه ، بجهة : بدر الدور الثانى لطعه رلم 

عن تصنٌع مواد  26341برلم  21191131، لٌد فى  251110111دمحم مصطفى موسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

مدٌنه السادس من اكتوبر ونوع التجاره مطعم وتورٌد مواد ؼذائٌه وتارٌخ  6مشروع ابو الوفا الحى  1ع محل  4ؼذائٌه ، بجهة : 

 السادس من اكتوبر 22312ٌد برلم ول 2115/5/7االفتتاح 

عن ورشه  26238برلم  21191112، لٌد فى  1111110111هشام دمحم محمود حسن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش دمحم سلٌمان مسجد بالل بن رباح من ش التروللى 45مطابخ واثاث ، بجهة : 

عن ورشه نجاره ،  26255برلم  21191119، لٌد فى  111110111له ،  ابراهٌم ٌسرى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  66

 2ش سراج الدٌن ارضى خلؾ محل  8بجهة : 

عن استثمار عمارى ،  26312برلم  21191122، لٌد فى  111110111عمر محسن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 لحى االولالمجاوره الثانٌه ا 81بجهة : بدر الدور االول لطعه 

عن مصنع نسٌج ،  26323برلم  21191128، لٌد فى  4111110111نادٌه محمود دمحم فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بجهة : ش زهران من ش بورسعٌد خلؾ جالكسو ارض البركه

عن  26243برلم  21191113، لٌد فى  511110111شعبان رمضان شعبان عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش شعبان عبد الرحمن من عبد هللا الرفاعى

عن بٌع اكسسوار  26244برلم  21191113، لٌد فى  51110111نٌفٌن سعد ٌوسؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 2محل  32الدور االرضى ع  1حرٌمى ، بجهة : بدر محل 

عن تصمٌمات  26285برلم  21191116، لٌد فى  111110111هاشم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم  -  71

 مبنى كاٌروبٌزنس بالزا ش التسعٌن شمالى 2/ 5هندسٌة ومماوالت ، بجهة : 

اوالت عن مم 26235برلم  21191111، لٌد فى  111110111ولٌان عالم عبد العال عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 1مولع  34عمارة  24وتورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد مواد الدعاٌه واالعالن ، بجهة : العبور وحده 

 المرحلة االولى الوحدة بالدور السادس 111كود   Bنموذج 

عن مماوالت  26254برلم  21191118، لٌد فى  111110111حازم خالد عبد هللا عمر جنادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 39الحى االول المجاورة الخامسة عمارة رلم  21عامه واعمال التشطٌبات ، بجهة : بدر شمه رلم 

عن ورشه مالبس  26268برلم  21191113، لٌد فى  2511110111خالد دمحم فاروق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 م مكه اولش مكه تمسٌ 12جاهزه رجالى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن  26293برلم  21191121، لٌد فى  5111110111طارق فهمى على عبد الرحمن البطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 6من المجموعه  36والفمره  19تورٌد وتركٌب المصاعد الكهربائٌه واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا المجموعه 

 نحتب محل باالرضىتمسٌم ام 12بلون  8، بجهة : لطعه 

عن التورٌدات العمومٌه  26316برلم  21191123، لٌد فى  511110111دمحم حسن سند حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش الواحه من لباء 2فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن مكتب تاجٌر  26164م برل 21191123، لٌد فى  111110111دمحم امٌن موسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 الدور االرضى تمسٌم عمر بن الخطاب الحرفٌٌن 426العاب ترفٌهٌه ، بجهة : لطعه رلم 

عن مكتب تاجٌر  26164برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم امٌن موسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

مر بن الخطاب ونوع التجاره تجاره مواد ؼذائٌه وتارٌخ االفتتاح ش المسجد الكبٌر من ع 31العاب ترفٌهٌه ، بجهة : عمار 

 العبور 26164ولٌد برلم  2119/9/12

عن مماوالت  26311برلم  21191124، لٌد فى  111110111فوزى محمود عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ش احمد الشرلاوى من ترعه السلطوحٌه 5عمومٌه ، بجهة : 

عن ادوات منزلٌه  26342برلم  21191131، لٌد فى  211110111وائل رشدى ابو الؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ش النصر ارض الجمعٌه ونوع التجاره ادوات منزلٌه ولعب اطفال وتارٌخ االفتتاح  18ولعب اطفال واكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

 ؼرفه الجٌزه 59444ولٌد برلم  2117/9/21

 

عن ادوات منزلٌه  26342برلم  21191131، لٌد فى  211110111وائل رشدى ابو الؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 مدٌنه الرحاب  b116ولعب اطفال واكسسوار حرٌمى ، بجهة : منطمه الخدمات الشمالٌه الشرلٌه سوق االمتداد الوحده 

عن بٌع  26341برلم  21191131، لٌد فى  51111110111ماله ،   فرجٌنٌا فكرى اسكندر رزق  ، تاجر فرد ، رأس -  82

 الدور الثانى بعد االرضى 5التجمع االول شمه  12ش احمد شولى من البنفسج  139عمارات لحساب الؽٌر ومماوالت ، بجهة : 

عن دراى كلٌن ،  26236برلم  21191112، لٌد فى  111110111عبد النبى احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 2شمه  2مدخل  46بجهة : المحمودٌه المدٌمه بلون 

عن مماوالت عامة ،  26242برلم  21191113، لٌد فى  1111110111اٌمن لدرى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 مدٌنه الشروق 13متر شمه  71ش منطمه ال  169بجهة : عمارة رلم 

عن ادارة وتشؽٌل  26281برلم  21191115، لٌد فى  121110111اد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سلٌمان عو -  85

 بالدور االول بعد االرضى 1ش ابراهٌم شلبى منصور شمه رلم  11االلعاب الترفٌهٌه ، بجهة : 

عن سوبر  26269برلم  21191113، لٌد فى  121110111محمود عبد الحمٌد عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ش خالد بن الولٌد السد العالى من ش االربعٌن خلؾ حدٌمه بدر 14ماركت ، بجهة : محل بالعمار 

عن ادارة  26271برلم  21191114، لٌد فى  111110111مرعى دسولى سٌد احمد الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بالدور االرضى السالم ثان 7شمه رلم  2م  2اطلس بلون  761ضه عملٌة حمامات البخار البلدى ، بجهة : النه

عن تجارة الحداٌد ،  26311برلم  21191122، لٌد فى  311110111ٌاسر ابراهٌم على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 فدان 251المنطمه الصناعٌه  191بجهة : بدر 

عن مكتب  26336برلم  21191129، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   محمود طه ملٌجى عبد الحلٌم  ، تاجر -  89

 ش ابو طه م الزهور عزبه النخل 34فراشه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عن معرض  26317برلم  21191124، لٌد فى  41110111مصطفى عبدربه دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 النهضه 3م  7بلون  1281موبٌلٌا ، بجهة : مساكن العبد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  11111110111طارق ابراهٌم الشٌخ وشركائه   شركة  ،  تشكٌل وتمطٌع حدٌد تسلٌح على البارد   ،رأس مالها    -  1

 أ المطعه المنطمه الصناعٌه التجمع الثالث 163بجهة :  ، عن تشكٌل وتمطٌع حدٌد تسلٌح على البارد ، 26292برلم  21191121

دمحم عبد الرحمن محمود الشاذلى وشرٌكته   شركة  ،  طحن البن وتورٌده وتوزٌعه لالفراد او المحالت والشركات  ،رأس  -  2

حالت والشركات ، ، عن طحن البن وتورٌده وتوزٌعه لالفراد او الم 26239برلم  21191112،لٌدت فى  511110111مالها   

 34كنسٌر بحوض سمعان الشرلى  1من  6من  166من  285من  315ش الؽاز منمطه لباء لطعه  4بجهة : برج االندلس محل 

 زمام بركه الحاج

احمد بدوى واحمد سعدان   شركة  ،  تجاره وتورٌد وتعبئه وحفظ وتبرٌد وتجمٌد االسمان بانواعها والمشرٌات   ،رأس مالها    -  3

، عن تجاره وتورٌد وتعبئه وحفظ وتبرٌد وتجمٌد االسمان بانواعها والمشرٌات  26324برلم  21191128،لٌدت فى  511110111

 7,8لٌراط و  5( بحصه  19مسلسل  4/  5) 19دواجن محل  3، بجهة : سوق العبور عنبر 

،  تجاره وتوزٌع وتورٌد السلع والمواد   حسن رجب حسن كامل دمحم وشرٌكه محمود سعٌد ابراهٌم مرسى عفٌفى   شركة -  4

، عن تجاره وتوزٌع وتورٌد السلع والمواد الؽذائٌه ،  26295برلم  21191121،لٌدت فى  511110111الؽذائٌه   ،رأس مالها   

 ش عثمان بن عفان ارض الرٌان 31بجهة : 

ب علمى )لؽات وكمبٌوتر ( فٌما عدا االنترنت وبعد جومانا مصطفى دمحم وشرٌكتها   شركة  ،  تدرٌب كورسات علمٌه وتدرٌ -  5

 1111110111،رأس مالها      2119لسنه  2451صادر  2119لسنه  27الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

، عن تدرٌب كورسات علمٌه وتدرٌب علمى )لؽات وكمبٌوتر ( فٌما عدا االنترنت وبعد  26275برلم  21191114،لٌدت فى 

مركز البنفسج  19، بجهة : مول  2119لسنه  2451صادر  2119لسنه  27الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 الطابك االول متكرر

،  26297برلم  21191121،لٌدت فى  111110111ؼرٌب دمحم عبد الرجال وشركاه   شركة  ،  مستشفى   ،رأس مالها    -  6

 ابراهٌم الخلٌل ش 25عن مستشفى ، بجهة : 

دمحم السٌد على السٌد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عامه فى حدود المصرح به وتورٌدات بالستٌن وتوكٌالت تجارٌه والتعبئه  -  7

، عن تورٌدات عامه فى حدود المصرح به  26328برلم  21191128،لٌدت فى  5111110111والتؽلٌؾ   ،رأس مالها   

 ش ؼرب اربٌال التجمع الثالث 99ت تجارٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ، بجهة : وتورٌدات بالستٌن وتوكٌال

 1111110111طارق عبد الستار عبد السالم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات وتوزٌع لطع ؼٌار السٌارات  ،رأس مالها    -  8

ش السبعٌن التجمع  133مبنى راٌة ق ، عن تورٌدات وتوزٌع لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  26247برلم  21191113،لٌدت فى 

 الخامس

، عن بماله  26288برلم  21191116،لٌدت فى  51110111اسماء دمحم وشرٌكتها   شركة  ،  بماله تموٌنٌه   ،رأس مالها    -  9

 7محل  19ب  1211تموٌنٌه ، بجهة : م العبد 

 21191112،لٌدت فى  511110111عبد الفتاح سالم عبد الفتاح عٌسوى وشركاه   شركة  ،  اداره مطعم   ،رأس مالها    -  11

مٌد تاون نٌو   MID TOWN NEW CAIRO( مبنى تجارى مشروع G  21G 21، عن اداره مطعم ، بجهة : )  26237برلم 

 كاٌروا التجمع الخامس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

اه   شركة  ،  تنظٌم وتنفٌذ معارض واحداث حفالت فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على احمد مجدى صابر وشرك -  11

،لٌدت فى  611110111،رأس مالها     2119لسنه  5939صادر رلم  2119لسنه  147التارخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

خدمات االنترنت وبعد الحصول على التارخٌص  ، عن تنظٌم وتنفٌذ معارض واحداث حفالت فٌما عدا 26326برلم  21191128

 النرجس عمارات اول الماهره الجدٌده 3، بجهة : ق  2119لسنه  5939صادر رلم  2119لسنه  147الالزمه موافمه امنٌه رلم 

سنه ل 118شركة على اشرؾ ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت موافمه رلم  -  12

، عن دعاٌه واعالن فٌما  26327برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      2119لسنه  4794صادر  2119

التجمع الخامس الحى  136، بجهة :  2119لسنه  4794صادر  2119لسنه  118عدا اصدار الصحؾ والمجالت موافمه رلم 

 محلٌن اداره حلوان 5الخامس الحى 

،لٌدت فى  3111110111ا دمحم الشهاوى وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه بجمٌع انواعها   ،رأس مالها   دمحم زكرٌ -  13

 أ ش نجٌب محفوظ 255، عن مماوالت عامه بجمٌع انواعها ، بجهة :  26267برلم  21191113

العمارى والتشطٌبات واداره المشروعات محم دبدر الدٌن عبد النافع وسامر دمحم كٌالنى سٌد وشركاه   شركة  ،   التسوٌك  -  14

 119والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

، عن التسوٌك  26246برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     2119لسنه  4811صادر  2119لسنه 

التشطٌبات واداره المشروعات والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على العمارى و

محور دمحم  536عمار  2الدور  5، بجهة : شمه  2119لسنه  4811صادر  2119لسنه  119التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 نجٌب البنفسج التجمع االول

عزٌز موسى وشرٌكه   شركة  ،  تصمٌم وطباعه كافه المطبوعات الورلٌه والكرتون فٌما عدا اصدار الصحؾ كمال عبد ال -  15

 5929صادر  2119لسنه  129والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ والنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه رلم 

، عن تصمٌم وطباعه كافه المطبوعات الورلٌه  26331رلم ب 21191128،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      2119لسنه 

والكرتون فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ والنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه رلم 

 فدان 251المنطمه الصناعٌه ال  55، بجهة : بدر ق  2119لسنه  5929صادر  2119لسنه  129

عز الدٌن احمد وجٌه وشرٌكه   شركة  ،  تسوٌك عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والنت وبعد الحصول احمد  -  16

،لٌدت فى  111110111،رأس مالها      2119لسنه  4797صادر  2119لسنه  117على التراخٌص الالزمه موافمه رلم 

المجالت والنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، عن تسوٌك عمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ و 26251برلم  21191118

 ا جنوب االكادٌمٌه التجمع االول 447، بجهة : شمه باالرضى عمار  2119لسنه  4797صادر  2119لسنه  117موافمه رلم 

الدعم عبد الرحمن محمود جمال وشركاه   شركة  ،  ورشه خراطه وصٌانه المعدات الهندسٌه الخاصه بجسات التربعه و -  17

، عن ورشه خراطه وصٌانه المعدات الهندسٌه  26318برلم  21191124،لٌدت فى  411110111الفنى للمعدات   ،رأس مالها   

 ش مسجد الوهاب من ش الصرؾ الصحى 1الخاصه بجسات التربعه والدعم الفنى للمعدات ، بجهة : 

برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111أس مالها   تامر العرٌان وشرٌكه   شركة  ،  بٌع حلوى من عجٌن   ،ر -  18

 ش عفٌفى من ش الهادى البشٌر منشٌه السد العالى 8عمار  1، عن بٌع حلوى من عجٌن ، بجهة : محل رلم  26318

برلم  21191113،لٌدت فى  2511110111دمحم ٌونس عمر على وشرٌكه   شركة  ،  ورشه بالستٌن   ،رأس مالها    -  19

 عن ورشه بالستٌن ، بجهة : ش فتحى الباب من ش الفرن التروللى ع النمطه ابو رجٌله،  26245

شركة  ،  جمعٌه تعاونٌه    2119/6/25الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌة الهالى اسبٌكو المدٌم عمد الجمعٌه المنعمد فى  -  21

، عن جمعٌه تعاونٌه استهالكٌه ، بجهة : مساكن  26319برلم  21191124،لٌدت فى  211110111استهالكٌه   ،رأس مالها   

 2شمه  1مدخل  21بلون  528الدلتا الجدٌده 

،  26316برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111عزٌز نادر وشركاه   شركة  ،  تجاره مواد ؼذائٌه   ،رأس مالها    -  21

 م شحاته حالٌا التروللى سابماش دمحم شعبان من ش د / عبد الرحٌ 7عن تجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

احمد دمحم عزت وشركاه   شركة  ،  تجارة وتسوٌك المالبس الجاهزه فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس العسكرٌه وبعد  -  22

،رأس مالها      2119لسنه  5934صادر برلم  2119لسنه  141الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

، عن تجارة وتسوٌك المالبس الجاهزه فٌما عدا خدمات االنترنت والمالبس  26345برلم  21191131دت فى ،لٌ 1111110111

، بجهة : محل  2119لسنه  5934صادر برلم  2119لسنه  141العسكرٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 نالسوق التجارى مدٌنه الرحاب سوق الحرفٌٌ 178تجارى رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    18141رومانى جمٌل مٌخائٌل شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191112، وفى تارٌخ    2225وصفى نصر هللا ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191112 ، وفى تارٌخ   12294هدى عبد الحمٌد الملٌجى سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191113، وفى تارٌخ    23611سارة ابراهٌم دوٌدار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191113فى تارٌخ ، و   24516نبهان عبد اللطٌؾ على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    7827اٌمن عبد العاطى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 امر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    25322جورج ثروت فهمى عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    22886خٌر هللا مبرون عبد الحمٌد سلوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    16744اٌمن محمود دمحم حلمى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    21128دمحم كمال عبد العال عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 مر محو لترن التجارهالسجل  ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    16945شرٌؾ على عمٌلة جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجاره

و/شطب السجل  تم مح   21191113، وفى تارٌخ    25184نٌره دمحم عبد المادر صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191114، وفى تارٌخ    6546فاتن السٌد ٌسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجاره

/شطب السجل  امر تم محو   21191114، وفى تارٌخ    6546فاتن السٌد ٌس على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    21241رومانى عبد المالن ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    19629ٌاسر دمحم السعٌد محمود عسكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    16111خلؾ عبد الجلٌل زاٌد عبد المؽٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    13833لم : ام كلثوم عبد الحلٌم عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 18

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    16841تامر دمحم عبده عبد االعظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    12786سبك لٌده برلم :  جرجس حبٌب عطٌه عوٌضه  ،  تاجر فرد  ،    - 21

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    7338دمحم ماهر دمحم عبد الصمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    23443تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هاله عبد السمٌع حسن على  ،     - 22

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191121، وفى تارٌخ    5598دمحم عطٌه جمعه السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    22678ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : على عٌسى على محمود  ،  تاج   - 24

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    2761طارق سعٌد اسماعٌل على ؼنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191121، وفى تارٌخ    19188  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طه حسٌن نعمان دمحم   - 26

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    21331دمحم فاروق السٌد عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم محو/شطب السجل  امر    21191122، وفى تارٌخ    12295حمد سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم ا   - 28

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    16188اسالم على بدوى مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    22254ا امٌن عبد هللا سٌد احمد مهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دٌن   - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191128، وفى تارٌخ    4156احمد عبد هللا دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ن التجارهمحو لتر

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    4741عبد العاطى دمحم مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    25929رسمى فوزى مجلع عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره امر محو

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    21515محمود على محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

و تم محو/شطب السجل  امر مح   21191131، وفى تارٌخ    21612لٌلى خالد عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191131، وفى تارٌخ    13381منصورة احمد لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191131، وفى تارٌخ    9684سٌد عبد الحمٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 اللؽاء الفرع محو

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   25786محمود عبد السالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   8936نصر عبد هللا سلطان سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21191112وفً تارٌخ ،   26214محمود على دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   23491هٌثم عبد العزٌز عبد الاله سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 ه جنٌ  111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   21213مرلص رافت مٌخائٌل عبد الملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   24627عماد جمال حسن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   13858امٌر طلعت احمد هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   16884دمحم ٌسن رضوان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس   21191111وفً تارٌخ ،   17572رامى فرج دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   19178على سٌد العربى عبد السمٌع دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191115وفً تارٌخ ،   16916عبد المسٌح صموئٌل اسكندر روفائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   23188مصطفى دمحم النادى ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   16153عباس رشوان احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 ه جنٌ  511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   9785احمد عبد اللطٌؾ فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191117وفً تارٌخ ،   9785احمد عبد اللطٌؾ فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   15563مدحت حنا سعٌد داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   24681 الدسولى دمحم شرؾ الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  17

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   21191122وفً تارٌخ ،   11816عفاؾ فوزى زخارى اسرائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   41111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   13911عالء دمحم عبد المنصؾ راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

  جنٌه  2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   22219دمحم سعد دمحم عبد اللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   26315دمحم عبد الوهاب على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   25117شٌرٌن عنتر عبد الرحمن مهنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   21511احمد دمحم احمد رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   19161تونى عبد الحمٌد احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   14553سحر احمد حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 ٌه جن  511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   26142دمحم عبد العظٌم عبد الصبور دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   16786دمحم احمد فؤاد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26235العال عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌان عالم عبد -  1

 المرحلة االولى الوحدة بالدور السادس  111كود   Bنموذج  1مولع  34عمارة  24الـتأشٌر:   ، العبور وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26234سعٌد فرج عبد المجٌد جالوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش حسٌن حامد جالل من ش المدرسه كفر ابو صٌر  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  22233اسماعٌل جمال عبد الناصر شعراوى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش عبد الجواد خلؾ المطحن الدور االرضى  12ح العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  11284دمحم عبد الكرٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش مؤسسه الزكاه السالم بجوار شركة بٌبٌسى كوال  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  23491بد الاله سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم عبد العزٌز ع -  5

 ش الترعه السلطوحٌه  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  26236عبد النبى احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  2شمه  2مدخل  46محمودٌه المدٌمه بلون الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  26241محمود حسن حسن مصطفى العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 التجمع االول  9البنفسج  216وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  26238هشام دمحم محمود حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش دمحم سلٌمان مسجد بالل بن رباح من ش التروللى 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  26244نٌفٌن سعد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  2محل  32الدور االرضى ع  1الـتأشٌر:   ، بدر محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  21381احمد حسنى على عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 / ب ش العاشر من رمضان امام المركز الطبى للٌوب واودع برلم   فى  برلم دائم  1الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  26241د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عرفات جبرٌل محمود احم -  11

 الـتأشٌر:   ، ش الصؽٌر من ش مكه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  26242اٌمن لدرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مدٌنه الشروق  13متر شمه  71ل ش منطمه ا 169، عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  26243شعبان رمضان شعبان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش شعبان عبد الرحمن من عبد هللا الرفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  12461عماد محسن عطا سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 مساكن الجمهورٌه  39الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  12461عماد محسن عطا سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 مساكن الجمهورٌه  39الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  26248احمد احمد ؼرٌب ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الحى التاسع مدٌنه الشروق فراغ سماوى برتشن متحرن 4المجاوره  2الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  26249 عمر ولٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 المنطمه الصناعات التجمع الثالث  819، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  26253عماد الدٌن احمد عبد العزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش فجر االسالم حوض النٌل حالٌادمحم الماضى سابما  33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  26252مصطفى اشرؾ حمدى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش الشهٌد هانى عبد الوهاب من ش جمال عبد الناصر  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  26254لٌده برلم    حازم خالد عبد هللا عمر جنادى ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

  39الحى االول المجاورة الخامسة عمارة رلم  21الـتأشٌر:   ، بدر شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  11257هٌثم دمحم دمحم الؽنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الحى االول  8محور السادات محلٌه  7/  1تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح رلم  ، تم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  11257هٌثم دمحم دمحم الؽنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  2117/11/8فى  1188ول المودع برلم الحى اال 8محور السادات محلٌه  7/  2، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  24627عماد جمال حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش التوفٌمٌه مؤسسه الزكاه الدور االرضى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  26251مؤسسه بهلول لتجارة مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بالدور االرضى  2ش عمر بن الخطاب ش كمال حمزه الفالحه محل رلم  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  26256  احمد عبد الرؤؾ توفٌك الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  25

 من ش مسجد الوطنٌه خلؾ حدٌمه بدر جسر السوٌس اول السالم  126ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  26264بطرس كمال صادق هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 تمسم عمر بن الخطاب الدور االول  18ش  115الـتأشٌر:   ، ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  26257راندا سٌد احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش عفٌفى حماده من ش الرشاح  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119خ وفً تارٌ 26261دمحم اسماعٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 تمسٌم عمر بن الخطاب السالم اول  117الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  26262مؤسسه سامى فوزى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

  26عه شمه الحى الثالث المجاورة الراب 51, وصؾ الـتأشٌر:   ، بدر عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  26255ابراهٌم ٌسرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  2ش سراج الدٌن ارضى خلؾ محل  8الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191119وفً تارٌخ  26259طارق دمحم عبد هللا نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 جنوب االكادٌمٌه هـ التجمع الخامس  221 - 2الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  26258ابراهٌم الدسولى سٌد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 هـ مدٌنه العبور  12وصؾ الـتأشٌر:   ، سوق العبور منطمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  26261ال سٌد جالل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نه -  33

 النهضه  14ش  1م  1261مساكن الدلتا  16الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191111وفً تارٌخ  21252هٌالنه ثروت امٌن بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

ش شولى تادرس ارض الشركة الشرابٌه اودع برلم   فى ولٌد بدائم رلم  بنشاط /  54الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 111111تورٌد وبٌع كامٌرات مرالبه سمه تجارٌه / هاى تن راس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111تارٌخ  وفً 26266دمحم احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 مدٌنه الشروق  3منطمه اولى عمارات مجاوره  13الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  22121عبد هللا طارق دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

اسكندرٌه الزراعى للٌوب المحطه اودع برلم   فى ولٌد بدائم رلم براس مال  الـتأشٌر:   ، اضافه نشاط اخر بالعنوان طرٌك مصر

 عشرة االؾ جنٌه فمط الؼٌر بنشاط محطه لخدمة وتموٌن السٌارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  26269محمود عبد الحمٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش خالد بن الولٌد السد العالى من ش االربعٌن خلؾ حدٌمه بدر  14حل بالعمار الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  26268خالد دمحم فاروق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ش مكه تمسٌم مكه اول  12، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  26279بك لٌده برلم    عمرو على حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  س -  39

  2المدٌنه المنورة من ش الحجاز النزهه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  26271مرعى دسولى سٌد احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بالدور االرضى السالم ثان 7شمه رلم  2م  2اطلس بلون  761ة وصؾ الـتأشٌر:   ، النهضه عملٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  26277عبد الفتاح حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش مؤسسه الزكاه كفر ابو صٌر  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  26276ده برلم    على احمد كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  42

 1المنطمه االولى عمارات المجاوره الثالثه الشروق شمه رلم  13، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  26273محمود كرٌم مصلح صالح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 المجاورة الثانٌه الحى االول الدور االرضى مدٌنه الشروق  11مول سمارت ق  11و  9و  8محل رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  25161محمود رجب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ن مؤسسه الزكاه ش البترول م 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  19768ٌوسؾ ممدوح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش دمحم نصار من جمال عبد الناصر  2، 

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌ 21191114وفً تارٌخ  19768ٌوسؾ ممدوح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

ولٌد برلم  2117/11/1ونوع التجاره مالبس جاهزه وتارٌخ  4محل رلم  2شمه  3مدخل  85، السالم مساكن الجمهورٌه ب 

 العبور  19768

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  19768ٌوسؾ ممدوح ابراهٌم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 51111ش دمحم نصار من جمال عبد الناصر بنشاط ورشه مالبس وبراس مال  2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان السالم 

 تابع  19768ولٌد بدائم رلم  2119/11/14فى  3668اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  26274مرفت مصطفى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 السالم اول  2محل  13بلون  1الـتأشٌر:   ، مساكن الدلتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  26271دمحم داود عٌسى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 ش برج تبارن من ش الخمسٌن  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  26272ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كٌرلس سلٌمان كامل مجل -  51

 الـتأشٌر:   ، ش عبده ابو حسن من الشٌخ منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  26281دمحم سلٌمان عواد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بالدور االول بعد االرضى  1راهٌم شلبى منصور شمه رلم ش اب 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  26283سامح فاٌز فوزى جلوعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 محل  -الـتأشٌر:   ، ش المنٌاوى ارض الرٌان تمسٌم البرهانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191115وفً تارٌخ  26282صٌدلٌه د / ساره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  1اكتوبر منتجمع النخٌل طرٌك صٌدلٌه محل  6تمسٌم جمعٌه  21بلون  2عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115ٌخ وفً تار 26284عماد شرٌؾ خمٌس فرهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 تمسٌم الخالدى ابو رجٌله اول السالم بملن اٌمن صالح عبد الحلٌم ابو زٌد السٌد  8الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  26281احمد دمحم فؤاد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 رٌٌن من ش مؤسسه الزكاه برج المهندس ش المص 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116وفً تارٌخ  13872ولسن بالست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش كمال البدرى حوض داود  15تصحٌح عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  26287لٌده برلم    دمحم عبد هللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  57

 ش بالل بن رباح من عثمان بن عفان بجوار مدرسه البٌان 2الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  26286مصطفى عنتر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 بمدٌنه الروبٌكى للجلود  D16الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  26285محمود دمحم هاشم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 مبنى كاٌروبٌزنس بالزا ش التسعٌن شمالى  2/ 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  26291محمود احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش الصرؾ الصحى  3الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  26291بٌشوى ابسخٌرون نمر حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لرٌه الزهوه ش الجزٌرة من ش التسعٌن  52الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  17695رٌؾ عبد هللا عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  62

 ماٌو  15منطمه الخدمات المركزٌه المنطمه الصناعٌة مدٌنه  11 - 89الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  25311ده برلم    رمضان صالح عباس عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  63

فى   3711ش صابر ابو زٌد من ش الجامع من ش محطه المٌاه اودع برلم  9وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان 

 تابع 25311برلم  2119/11/17

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  25311رمضان صالح عباس عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش صابر ابو زٌد من ش الجامع من ش محطه المٌاه  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  26289ابراهٌم دمحم دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ى ش ابو السبح المركز االجتماع 11، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  26293طارق فهمى على عبد الرحمن البطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 تمسٌم امنحتب محل باالرضى  12بلون  8وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121 وفً تارٌخ 26294احمد عبد المنعم عبد هللا فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، مركز ترٌفٌوم الدور الرابع المطاع الثالث الماهره الجدٌده التجمع الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  25556طارق كامل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 مؤسسه الزكاه  ش عٌد عطٌه من ش 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  25556طارق كامل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

ش عبد الرحمن الصعٌدى من ش مؤسسه الزكاه ونوع التجاره تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه وتارٌخ االفتتاح  5الـتأشٌر:   ، 

 العبور  25556ولٌد برلم  2119/4/11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  26296اٌمن احمد عبد الجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 بالدور االول بعد االرضى ش الفرن من مٌدان ابو طالب متفرع من الترعه السلطوحٌه  9الـتأشٌر:   ، مكتب العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  25556حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     طارق كامل عبد الحمٌد -  71

فمط  11111ش عٌد عطٌه من ش مؤسسه الزكاه بنشاط ورشه الومٌتال براس مال  13الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 تابع  25556م رلم ولٌد بدائ 2119/11/21عشره االؾ جنٌها الؼٌر اودع برلم   فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  26298رٌوان دمحم احمد عبد الحمٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 بالمركز التجارى بروضه العبور  19وصؾ الـتأشٌر:   ، العبور محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  15563مدحت حنا سعٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ش الوردانى من ترعه التوفٌمٌه عزبه النخل  39، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  26313دمحم النبوى الشاٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 3ؼرفه  1سكان العائلى شمه اال 325، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  26311بوال زاخر سنٌد جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش الشٌخ عاطؾ ابراهٌم من مسجد الرحمه ع النخل  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  26312عمر محسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 المجاوره الثانٌه الحى االول  81، بدر الدور االول لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  13339اٌمان عبد هللا دمحم نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 شمه بالدور االرضى  2مدخل  14بلون  1114عملٌه  4لعنوان مساكن اطلس الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع با

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  13339اٌمان عبد هللا دمحم نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 النزهه  3تمسٌم  13ب  8ش دمحم السباعى الدور الثانى مكتب  3الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  26299حسام جمال ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 حى البنفسج مدٌنه الشروق  3المجاوره  42عمارة  1الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  26311ٌاسر ابراهٌم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 فدان  251المنطمه الصناعٌه  191الـتأشٌر:   ، بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  26164دمحم امٌن موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

الدور االرضى تمسٌم عمربن الخطاب الحرفٌٌن بنشاط مكتب تاجٌر  426م الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان السالم لطعه رل

  DIMENSIONSبسمه تجارٌه ابعاد 11111العاب ترفٌهٌه براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  26314مرسى محمود مرسى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش صالح الدٌن تمسٌم البرهامٌه الدور االول  42الـتأشٌر:   ، اسبٌكو االهالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  26314مرسى محمود مرسى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

ولٌد برلم  2111/11/15الـتأشٌر:   ، كفر هالل بركه السبع ملن شٌماء عبد العظٌم دمحم ونوع التجاره مصنع نسٌج وتارٌخ االفتتاح 

13313  

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191123وفً تارٌخ  26314مرسى محمود مرسى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

الـتأشٌر:   ، كفر هالل بركه السبع ملن فهد عبد المحسن عبد السمٌع ونوع التجاره المشه ومفروشات وتارٌخ االفتتاح 

 بركه السبع  13313ولٌد برلم  2119/11/17

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191123وفً تارٌخ  26315دمحم عبد الوهاب على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 التجمع الثالث  5محلٌه  25الـتأشٌر:   ، مكتب بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  26164دمحم امٌن موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الدور االرضى تمسٌم عمر بن الخطاب الحرفٌٌن  426الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  26164موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم امٌن موسى -  87

ولٌد  2119/9/12ش المسجد الكبٌر من عمر بن الخطاب ونوع التجاره تجاره مواد ؼذائٌه وتارٌخ االفتتاح  31الـتأشٌر:   ، عمار 

 العبور  26164برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  26316سبك لٌده برلم      دمحم حسن سند حسن ، تاجر فرد ، -  88

 ش الواحه من لباء  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  21911دمحم زٌن عبد الجٌد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ش ربٌع شعٌب عزبه النخل الؽربٌه  1 الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  26317مصطفى عبدربه دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 النهضه  3م  7بلون  1281الـتأشٌر:   ، مساكن العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191124ً تارٌخ وف 26312حسام وردانى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الحرفٌن  281ماٌو لطعه  15ش االمام البخارى من تمسٌم  59، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  8322اسامه مجدى عبد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  -السالم  1411هـ  2اهرة الم 23الـتأشٌر:   ، مدٌنة السالم بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  8322اسامه مجدى عبد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان ش النحاسٌن منشاه المناطر اودع برلم   فى  ولٌد بدائم رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم  21191124وفً تارٌخ  19117رد ،  سبك لٌده برلم    الشافعى للنمل ، تاجر ف -  94

وباسم الشافعى للتجاره  2117/1/1ش الجهد العالى خلك سوق اسبٌكو النشاط تجاره االستانلس من  66فتح رئٌسى اخر بالعنوان 

  111111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  19117د ،  سبك لٌده برلم    سٌد الشافعى رضوان موسى ، تاجر فر -  95

وباسم  2117/1/1ش الجهد العالى خلك سوق اسبٌكو النشاط تجاره االستانلس من  66الـتأشٌر:   ، تم فتح رئٌسى اخر بالعنوان 

  111111الشافعى للتجاره براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  26311رد ،  سبك لٌده برلم    فوزى محمود عبد هللا احمد ، تاجر ف -  96

 ش احمد الشرلاوى من ترعه السلطوحٌه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  26315خالد دمحم نبٌل محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 جاوره االولى بمنطمه النوادى عمارات االسكان االجتماعى مدٌنه الشروق الم 65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124وفً تارٌخ  19117الشافعى للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

ولٌد برلم  2117/7/11ائه وتارٌخ االفتتاح م النهضه ونوع التجاره مكتب نمل بض 3ش  3م  22بلون  1141السالم مساكن الجٌزه 

 العبور  19117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124وفً تارٌخ  19117الشافعى للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش الجهد العالى خلؾ سوق اسبٌكو  66

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  26311رلم    شعبان رمضان حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  111

 ب شمه بالدور االرضى ابنى بٌتن  658الـتأشٌر:   ، بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  26314اٌهاب اضور زكرى دٌمترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 دور االول ش اسامه وهدان محل فى ال 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  26317دمحم عبد الفتاح احمد الدحدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش الورشه من ش مطبعة الهال تمسٌم ابو العز  121الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  26319ولٌد عبد الفتاح دمحم عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش اسماعٌل حماده حوض العمده 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  26322رجائى دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش الشباب الجنوبى التجمع االول  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  26321ٌم دمحم جبر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كر -  115

 ابو رجٌله المحل الثانى  27ش المهدى حنفى من ش العز العربى من ش  2الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  26325عادل عبد العزٌز هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 من الخمسٌن  555ش السٌده خدٌجه النزهه لطعه 9عمار  9الـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  26323نادٌه محمود دمحم فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 كه الـتأشٌر:   ، ش زهران من ش بورسعٌد خلؾ جالكسو ارض البر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  26331رومانى بدر فهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، ش النور الدمحمى من ش سٌد حماده المرج الجدٌده 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191128وفً تارٌخ  26332هانى اسحك توفٌك صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش دمحم التنن من سٌد حماده المرج الجدٌده 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  19161تونى عبد الحمٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 جى مول سٌتى بالزا مدٌنه الشروق  26الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  26334جمال سمٌر شكرى ٌوسؾ جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 5الحى االول المجاوره الثانٌه شمه رلم  81وصؾ الـتأشٌر:   ، بدر ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  26336محمود طه ملٌجى عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش ابو طه م الزهور عزبه النخل  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  26337احمد السٌد العربى عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الحرفٌه ج المنطمه الصناعٌه بدر  2/  33الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  26337احمد السٌد العربى عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

الـتأشٌر:   ، ش عطٌه الكفراوى بملن دمحم الصادق دمحم الصادق حسٌن مركز دٌرب نجم الشرلٌه ونوع التجاره تعبئه وتؽلٌؾ 

وتصنٌع اضافات اعالؾ وتارٌخ  6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه اضافات اعالؾ واالستٌراد والتصدٌر 

 2113/1/4االفتتاح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  26335عالء مصطفى على مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المجاوره االولى الحى االول  116الـتأشٌر:   ، بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  18873نسى نبٌل عبده امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نا -  116

 مول الجامعه مدٌنه الشروق   c31الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم 

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌ 21191129وفً تارٌخ  26339عاطؾ سامى اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش ٌحٌى الرازٌمى من ش التروللى حوض العمده كفر الشرفا  16، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  19161تونى عبد الحمٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

ولٌد  2119/11/29زا مدٌنه الشروق النزهه اودع برلم   فى جى مول سٌتى بال 26الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل رلم 

 تابع العبور  19161برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  26338اسالم مصطفى احمد دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

  1ٌكو محل ش عمر بن الخطاب تمسٌم المدٌنه المنوره خلؾ اسب 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  25579سلٌمان على زناتى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 19محل 1م  2ب384الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر بجعله ناحٌه سوق الدلتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  21912ده برلم    نانسى نادر ادٌب معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  121

  123مول سلفر ستارز داون تاون وحده  5ش التسعٌن ت  112و  111الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  26341دمحم مصطفى موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 المنطمه الصناعٌه االولى  29الـتأشٌر:   ، بدر الدور الثانى لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  26341دمحم مصطفى موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

جاره مطعم وتورٌد مواد ؼذائٌه وتارٌخ مدٌنه السادس من اكتوبر ونوع الت 6مشروع ابو الوفا الحى  1ع محل  4الـتأشٌر:   ، 

 السادس من اكتوبر  22312ولٌد برلم  2115/5/7االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  26342وائل رشدى ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 مدٌنه الرحاب   b116ده الـتأشٌر:   ، منطمه الخدمات الشمالٌه الشرلٌه سوق االمتداد الوح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  26342وائل رشدى ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

ولٌد برلم  2117/9/21ش النصر ارض الجمعٌه ونوع التجاره ادوات منزلٌه ولعب اطفال وتارٌخ االفتتاح  18الـتأشٌر:   ، 

 ؼرفه الجٌزه 59444

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  26341فرجٌنٌا فكرى اسكندر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الدور الثانى بعد االرضى 5التجمع االول شمه  12ش احمد شولى من البنفسج  139الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  26344رلم    بالل صالح عثمان توفٌك خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  127

  2ش  1م  143بلون  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اطلس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  26343مختار سمٌر عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 اسبٌكو  ش 3التجمع الخامس حى  251العمار  1الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  23178رامز ودٌد ودٌع خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ش سلٌم الزلله من ش الكنٌسه الفرنساوى  45الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  23311عبد الرحمن مجدى لرنى عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح وتركٌب مصاعد فمط

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد21191112وفً تارٌخ  23491هٌثم عبد العزٌز عبد الاله سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  استثمار عمارى وتجارة وتمسٌم االراضى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  21688عمر فتحى دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  24627سبك لٌده برلم     عماد جمال حسن حسن ، تاجر فرد ، -  4

 ممهى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191119وفً تارٌخ  16884دمحم ٌسن رضوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  24181ك لٌده برلم   تامر مصطفى محمود رفاعى ، تاجر فرد ،  سب -  6

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / ترزى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  15111رٌهام دمحم سلٌمان على البشالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  22991صبحى ربٌع محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافه نشاط / تورٌد مستلزمات المحاجر والمناجم

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا21191114وفً تارٌخ  24484ماٌكل حلٌم بشاى عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مواسٌر المٌاه ولوازمها وتشمل صنع انابٌب ومواسٌر وخراطٌم من البالستٌن وصنع ادوات 

 صحٌة معدنٌه واجزائها مطلٌة وؼٌر مطلٌة بدون سبن

ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21191114وفً تارٌخ  25161محمود رجب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الؽاء نشاط تشكٌل المعادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  15677امٌره سعٌد السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بمالة تمٌوٌنٌه شاملة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  19178سبك لٌده برلم    على سٌد العربى عبد السمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط / صناعه مواسٌر بالستٌن ولوازمها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  25258مرلس صبرى حبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 س جاهزه عدا المالبس العسكرٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه مالب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  14736وجٌه كمال كامل عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  ورشه اخشاب

وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  8445باسم وهٌب عزٌز مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  17381محمود مهران دمحم عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه وبٌع بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  11259سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد رٌاض راؼب ح -  17

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

, وصؾ التأشٌر:  تم تم تعدٌل النشاط 21191121وفً تارٌخ  15563مدحت حنا سعٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  23384احمد دمحم مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 اضافه نشاط شحن برى وجوى وبحرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  26113  نادر ربٌع مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌه وبالى استٌشن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  11672دمحم مدحت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الؽاء نشاط التورٌدات العمومٌه وتجاره الكٌماوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  24953احمد ابراهٌم السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 133اضافه تسوٌك عمارى الى النشاط االصلى فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 2119لسنه  5971صادر  2119لسنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  11713عبد اللطٌؾ خالؾ صادق اسباق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات وتصدٌر خضراوات وفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  15381دمحم عبد الفتاح احمد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد رخام واستانلس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  26142دمحم عبد العظٌم عبد الصبور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط متعهد نمل

 ــــــــــــــــــــــ    

  نوع الشركة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  19768ٌوسؾ ممدوح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  26311شعبان رمضان حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  26336محمود طه ملٌجى عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  26294احمد عبد المنعم عبد هللا فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  26273محمود كرٌم مصلح صالح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  26314اٌهاب اضور زكرى دٌمترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  26251مؤسسه بهلول لتجارة مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  26291بٌشوى ابسخٌرون نمر حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  25556طارق كامل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  26274مرفت مصطفى محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  26238د حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم محمو -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  26331رومانى بدر فهٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26264ر فرد ،  سبك لٌده برلم   بطرس كمال صادق هندى ، تاج -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  26344بالل صالح عثمان توفٌك خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  26285بك لٌده برلم   محمود دمحم هاشم شلبى ، تاجر فرد ،  س -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  26311ٌاسر ابراهٌم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191124وفً تارٌخ  19117الشافعى للتجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  26334جمال سمٌر شكرى ٌوسؾ جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121فً تارٌخ و 26293طارق فهمى على عبد الرحمن البطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  26271دمحم داود عٌسى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118خ وفً تارٌ 26254حازم خالد عبد هللا عمر جنادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  26236عبد النبى احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  26241محمود حسن حسن مصطفى العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  26332هانى اسحك توفٌك صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191116ٌوفً تارٌخ  26287دمحم عبد هللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  26286مصطفى عنتر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191131وفً تارٌخ  26341فرجٌنٌا فكرى اسكندر رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  26277عبد الفتاح حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  26235ولٌان عالم عبد العال عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 ر: خاصالتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  26282صٌدلٌه د / ساره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  26289ابراهٌم دمحم دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  26319بد الفتاح دمحم عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد ع -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  26341دمحم مصطفى موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  26343بد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مختار سمٌر ع -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  26311بوال زاخر سنٌد جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  26241عرفات جبرٌل محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  26312عمر محسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  23491لعزٌز عبد الاله سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم عبد ا -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  26315خالد دمحم نبٌل محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  26253لدٌن احمد عبد العزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد ا -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26257راندا سٌد احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  19161الحمٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تونى عبد  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  26314مرسى محمود مرسى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  26272ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كٌرلس سلٌمان كامل مجل -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  26244نٌفٌن سعد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  26311رد ،  سبك لٌده برلم   فوزى محمود عبد هللا احمد ، تاجر ف -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  26252مصطفى اشرؾ حمدى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  26315لٌده برلم    دمحم عبد الوهاب على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  26234سعٌد فرج عبد المجٌد جالوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  26323   نادٌه محمود دمحم فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  26312حسام وردانى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113تارٌخ وفً  26269محمود عبد الحمٌد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  25311رمضان صالح عباس عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121تارٌخ  وفً 26298رٌوان دمحم احمد عبد الحمٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26261نهال سٌد جالل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  24627عماد جمال حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  26299حسام جمال ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191119وفً تارٌخ  26256احمد عبد الرؤؾ توفٌك الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  26266دمحم احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191117وفً تارٌخ  26291محمود احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  26317دمحم عبد الفتاح احمد الدحدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  26279عمرو على حسن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  26317مصطفى عبدربه دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26259طارق دمحم عبد هللا نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  26258ابراهٌم الدسولى سٌد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  26322رجائى دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  26335عالء مصطفى على مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  26321كرٌم دمحم جبر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  26271سٌد احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرعى دسولى  -  69

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  26342وائل رشدى ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  26284، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد شرٌؾ خمٌس فرهود  -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26255ابراهٌم ٌسرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  26281بك لٌده برلم   احمد دمحم فؤاد صبره ، تاجر فرد ،  س -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  26337احمد السٌد العربى عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  26325برلم   عادل عبد العزٌز هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191123وفً تارٌخ  26316دمحم حسن سند حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191113ٌخ وفً تار 26268خالد دمحم فاروق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  26313دمحم النبوى الشاٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  26243شعبان رمضان شعبان عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  26248احمد احمد ؼرٌب ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191119وفً تارٌخ  26261دمحم اسماعٌل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  26339عاطؾ سامى اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  26164دمحم امٌن موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  26296اٌمن احمد عبد الجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  26262مؤسسه سامى فوزى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 أشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  26276على احمد كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  26242اٌمن لدرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  26249ولٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  26283سامح فاٌز فوزى جلوعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  26281ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سلٌمان عواد سلٌما -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  26338اسالم مصطفى احمد دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ٌان المانونً  الك 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191112وفً تارٌخ  23491هٌثم عبد العزٌز عبد الاله سلٌمان ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  24627عماد جمال حسن حسن ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 

 الى: هٌثم عبد العزٌز عبد الاله سلٌمان   23491برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191112،  فى تارٌخ :   -  1

الى: الهٌثم لالستثمار العمارى وتجارة وتمسٌم  23491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 االراضى  

 الى: الفا للتجارة والمماوالت   26128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: عماد جمال حسن حسن   24627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: كافٌه االمٌر   24627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: جولدن تشٌز العالمٌة   16711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: عادل عبد المجٌد خلٌل   2197تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 لى: الشمس للمماوالت  ا 16884تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: اتٌلٌه المصطفى لالزٌاء الحدٌثه   24181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: الشاهٌن للمطابخ واالثاث   26238تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: جمعٌتى   15677تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115تارٌخ :  ،  فى  -  11

الى: دولفٌن لصناعه المواسٌر البالستٌن  19178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  12

 ولوازمها  

 الى: ساندرو للتورٌدات العمومٌه   8445الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 21191117،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: الرومٌساء للنمل والشحن   23384تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  14

   SLEEK DEZIGNٌن الى: سلٌن دٌزا 22443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  15

الى: مؤسسه اشرؾ زٌتون لالستٌراد  2275تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  16

 والتصدٌر  

 الى: المدح   24681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: العبور للتورٌدات والتصدٌر   11713تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: الشافعى للنمل   19117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  19

الى: اٌمن جعفر لتجارة وتوزٌع وتورٌد  14118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  21

 لوازم الدٌكور  

 الى: المتحدة لالستٌراد والتصدٌر   25118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 

 1411برلم       21191113دمحم عبد الباسط دمحم   ، تارٌخ :  -  1

 13858برلم       21191118امٌر طلعت احمد هٌكل   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محو/شطب تم    21191112، وفى تارٌخ    11452هانى توفٌك حناوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    11452هانى توفٌك حناوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم    21191112، وفى تارٌخ    8557براهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تامر سمٌر عبد الفتاح ا   - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    8557دمحم سامى السٌد متولى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    21191112، وفى تارٌخ    8557امر سمٌر عبد الفتاح ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ت   - 5

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    8557برلم :  دمحم سامى السٌد متولى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها   - 6

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    9667امل احمد عز الدٌن وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 حو لفسخ الشركةالسجل  امر م

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    9667امل احمد عز الدٌن وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم    21191113، وفى تارٌخ    11363ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته والشركة لٌس لها فروع داخل او خارج ج م ع وبذلن 

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   21191113، وفى تارٌخ    11363ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته والشركة لٌس لها فروع داخل او خارج ج م ع 

 وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21191113، وفى تارٌخ    11363ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

   21191113تارٌخ ، وفى    11363ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

   21191117، وفى تارٌخ    12459دمحم احمد توفٌك صالح ، دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الفرع

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191117، وفى تارٌخ    12459ٌدها برلم : فاٌرز بلس  ، شركة تضامن  سبك ل   - 14

 الفرع

   21191117، وفى تارٌخ    12459دمحم احمد توفٌك صالح ، دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191117، وفى تارٌخ    12459ز بلس  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : فاٌر   - 16

 لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

   21191117، وفى تارٌخ    12459دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -دمحم احمد توفٌك صالح    - 17

 تم فسخ الفرع  تم محو/شطب السجل

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الفرع   21191117، وفى تارٌخ    12459ناٌز بلس  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

   21191117، وفى تارٌخ    12459دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -دمحم احمد توفٌك صالح    - 19

 جل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتهاتم محو/شطب الس

تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ    21191117، وفى تارٌخ    12459ناٌز بلس  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 الشركة وتصفٌتها

   21191117فى تارٌخ ، و   12459دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا

   21191117، وفى تارٌخ    12459دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 تهتم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم    21191116، وفى تارٌخ    19346شٌماء احمد وشرٌكها وائل رضانى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم    21191116، وفى تارٌخ    19346بك لٌدها برلم : شٌماء احمد وشرٌكها وائل رضانى  ، شركة تضامن  س   - 24

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    21191116، وفى تارٌخ    21546رضا عبد المجٌد حامد المرسى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 م محو لٌد الشركة من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌت

تم    21191116، وفى تارٌخ    21546رضا عبد المجٌد حامد المرسى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191116ٌخ ، وفى تار   11979اشرؾ فؤاد حسٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 السجل  امر محو اللؽاء الفرع

تم    21191121، وفى تارٌخ    23231طارق مختار عماره احمد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم    21191121، وفى تارٌخ    23231م : طارق مختار عماره احمد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 29

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    23757سعٌد عبد الرازق وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 استلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة و

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    23757سعٌد عبد الرازق وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 ارىالسجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التج

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    23757سعٌد عبد الرازق وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    23757سعٌد عبد الرازق وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 سخ الشركةالسجل  امر محو لف

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191124، وفى تارٌخ    1348سٌد بدوى واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 الشركة واستلم كل شرٌن وورثه كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  امر    21191124، وفى تارٌخ    1348م : سٌد بدوى واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 35

 محو لفسخ الشركة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  21191113وفً تارٌخ   ، 6761شركة االخوه عصام عبد الفتاح عبد هللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 18595خالد فتحى سعٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل رأس  21191117وفً تارٌخ   ، 18595امل فهمى مصطفى دروٌش وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 18595امل فهمى مصطفى وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 11857ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكته شركة ت -  5

 جنٌه   3111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191118وفً تارٌخ   ، 11857دمحم البٌومى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ   ، 11857ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   3111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191111وفً تارٌخ   ، 22722بكر عالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، هشام انس ابو -  8

 جنٌه   611110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال تم  21191111وفً تارٌخ   ، 22722هشام انس ابو بكر عالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   611110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 23959دمحم هاشم صالح وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

  جنٌه  11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191121وفً تارٌخ   ، 12723وائل موسى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت 21191121وفً تارٌخ   ، 12723وائل موسى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191128وفً تارٌخ   ، 22891دمحم اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

  جنٌه  11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 15993اسماعٌل دمحم السٌد عالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  18595خالد فتحى سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الممطم اودع برلم  فى   ولٌد برلم دائم  7528د لطعه  11الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ش 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  18595ها برلم    امل فهمى مصطفى دروٌش وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌد -  2

 الممطم اودع برلم  فى   ولٌد برلم دائم  7528د لطعه  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

,  تم تعدٌل العنوان 21191117وفً تارٌخ  18595امل فهمى مصطفى وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 الممطم اودع برلم  فى   ولٌد برلم دائم  7528د لطعه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  18916نٌفٌن دمحم السٌد حسن وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 التمسٌم الجدٌد ؼرب اربٌال الماهره الجدٌده مكتب بالدور االرضى 17ره وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عما

 21191118وفً تارٌخ  4548دمحم على عبد الرحمن وشرٌكه احمد على عبد الرحمن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

المٌراج مول التجمع االول   s 72عد البدروم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان محل بالدور الثانى ب

 تابع  4548ولٌد برلم تابع  2119/11/18فى  3589اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  4548احمد على عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

فى  3589المٌراج مول التجمع االول اودع برلم   s 72ر الثانى بعد البدروم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان محل بالدو

 تابع  4548ولٌد برلم تابع  2119/11/18

 21191118وفً تارٌخ  4548دمحم على عبد الرحمن وشرٌكه احمد على عبد الرحمن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

المٌراج مول التجمع االول   s 72اضافه فرع بالعنوان محل بالدور الثانى بعد البدروم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم

 تابع  4548ولٌد برلم تابع  2119/11/18فى  3589اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  4548احمد على عبد الرحمن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

فى  3589المٌراج مول التجمع االول اودع برلم   s 72ر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان محل بالدور الثانى بعد البدروم وصؾ الـتأشٌ

 تابع  4548ولٌد برلم تابع  2119/11/18

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  11857ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 ش اسامه بن زٌاد 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118ً تارٌخ وف 11857دمحم البٌومى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش اسامه بن زٌاد 6الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عمار رلم 

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  11857ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش اسامه بن زٌاد 6ان لٌصبح عمار رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  11751دكتور مجدى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 جناح د خالد بن الولٌد النزهه مساكن شٌراتون 4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  11751وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سٌلفٌا سمٌر عبد السٌد  -  13

 جناح د خالد بن الولٌد النزهه مساكن شٌراتون 4وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  11751دكتور مجدى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 جناح د ش خالد بن الولٌد  4الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  11751سٌلفٌا سمٌر عبد السٌد وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 د ش خالد بن الولٌد جناح  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  9431زكرٌا نادر عبٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

ولٌد برلم  2119/1/3فى  165ش طه حسٌن النزهه الجدٌده المودع  63الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع الممر االدارى لٌصبح 

418886  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  25917ٌاسر النجار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

المطاع االول مركز المدٌنه التجمع  112 - 111مول سلفر ستار داون تاون ق  2الـتأشٌر:   ، اصبح ممر الشركة : وحدة رلم 

 الخامس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  25954تضامن ،  سبك لٌدها برلم     مصطفى صٌام وشركاه ، شركة -  18

 الدور االرضى التجارى اودع برلم    فى   ولٌد برلم دائم  2ش عمر بن الخطاب محل  121الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24974  طارق مصطفى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  19

 المنطمه الثانٌه م نصر  46بلون  18ش رٌاض شمس لطعه رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان عماره زهراء 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191114وفً تارٌخ  24974طارق مصطفى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 المنطمه الثانٌه م نصر  46بلون  18ش رٌاض شمس لطعه رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان عماره زهراء 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24974طارق مصطفى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ٌولٌو المهندسٌن بالدور االرضى  26ش امتداد  21المحل التجارى  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24974طارق مصطفى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ور االرضى ٌولٌو المهندسٌن بالد 26ش امتداد  21وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المحل التجارى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24974طارق مصطفى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 ش عبد السالم عارؾ اول الرمل  186الدور االرضى عمار رلم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24974بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    طارق مصطفى دمحم وشرٌكه ، توصٌة  -  24

 ش عبد السالم عارؾ اول الرمل  186الدور االرضى عمار رلم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  11979اشرؾ فؤاد حسٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 الكائن بالمركز التجارى مبنى مول مدٌنتى  B/4وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  12723وائل موسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ش النبوى المهندس م نصر اول  4بح الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌص

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  26267دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 مش ابو كبشه من ش الروضه شبرا دمنهور  مودع برلم    فى   ولٌد برل 16وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  26267دمحم السٌد محمود السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ش ابو كبشه من ش الروضه شبرا دمنهور  مودع برلم    فى   ولٌد برلم 16وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  4332شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     خالد عبد السمٌع وشركاه ، -  29

منطمه الصناعات المتوسطه  7 - 1الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح عنوان الفرع لٌصبح / م بنى سوٌؾ الصناعٌه الممام على لطعه رلم  

 شرق النٌل 

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ  4332،  سبك لٌدها برلم     خالد عبد السمٌع محمود على وشرٌكه ، شركة تضامن -  31

منطمه  7 - 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح عنوان الفرع لٌصبح / م بنى سوٌؾ الصناعٌه الممام على لطعه رلم  

 الصناعات المتوسطه شرق النٌل 

 13927وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فتحى احمد نصر  -سدرة للحلوٌات الشرلٌه والؽربٌه والمطاعم  -  31

منطمه الصناعات  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان مصنع لطعه رلم  21191122وفً تارٌخ 

 العبور  3927ولٌد برلم تابع  2119/11/22الؽذائٌه اودع برلم   فى 

تم  21191127وفً تارٌخ  21199عصام حسن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     كرٌم السٌد محمود وشرٌكه هانى -  32

جنوب االكادٌمٌه التجمع الخامس الدور الثالث امام بنن االسكان  366تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

 والتعمٌر التسعٌن الشمالى الرئٌسى التجمع الخامس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

وت لالستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه)احمد عبد العال وشركاءه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فامٌلى فر -  33

طرٌك  67تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه المزرعه الكائنه بمطعه االرض رلم  21191128وفً تارٌخ  12779

فروت وذلن كفرع للشركة بنشاط مزرعه فواكهه وسمتها التجارٌه فامٌلى  التحدى بالحزام االخضر مدٌنه السادات مزرعه فامٌلى

 فروت 

شركة الرضا والنور لتشؽٌل الزجاج من تمطٌع وسكرته وتخرٌم وشطؾ وتربلكس ودابل جالس الزجاج واعمال الواجهات  -  34

تم  21191129وفً تارٌخ  11155ا برلم    الزجاجٌه وجمٌع اعمال االلومنٌوم والمماوالت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده

الحربى  18بجوار مصنع  28تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ابو زعبل حوض خارج الزمام رلم 

 مركز الخانكه بملن / دمحم العسكرى ابراهٌم عبده المصبى اودع برلم   فى  ولٌد برلم دائم

تم تعدٌل  21191129وفً تارٌخ  11155دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة رضا دمحم رشاد  -  35

الحربى مركز  18بجوار مصنع  28العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ابو زعبل حوض خارج الزمام رلم 

 ولٌد برلم دائم  الخانكه بملن / دمحم العسكرى ابراهٌم عبده المصبى اودع برلم   فى

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  11155رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

الحربى مركز الخانكه بملن  18بجوار مصنع  28, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ابو زعبل حوض خارج الزمام رلم 

 رى ابراهٌم عبده المصبى اودع برلم   فى  ولٌد برلم دائم/ دمحم العسك

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  7711شركة دمحم حماد دمحم سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 بن الخطاب جسر السوٌس تمسٌم عمر  147الدور االول علوى عمار رلم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22597كرٌم محمود علٌوه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 جمعٌه احمد عرابى العبور اودع برلم   فى  ولٌد برلم 32الؽرود الؽربٌه ح 22وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  22597خالد محرم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 جمعٌه احمد عرابى العبور اودع برلم   فى  ولٌد برلم 32الؽرود الؽربٌه ح 22الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان فٌال 

 ــــــــــــــــــــــ    

  النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 23613نبٌل وحٌد فرٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مستحضرات التجمٌل ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ 

تم اضافه نشاط : تجارة مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه  شركة دمحم صبحى السٌد عثمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  2

 14961والمكمالت الؽذائٌه والروائح والعطور ومكسبات الطعم واللون والخالصات الطبٌعٌه واالؼذٌه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ 

تم اضافه الدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ  - وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط االستٌراد دمحم عمر دمحم -  3

وفً تارٌخ  15264،  سبك لٌدها برلم    2119لسنه  75والمجالت والنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 سٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة ب21191113

تم 21191119وفً تارٌخ  11212دمحم عزمى احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21191119وفً تارٌخ  11212دمحم عزمى احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

امٌل حنا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره السٌارات ولطع ؼٌارها والمعدات الثمٌله ولطع ؼٌارها  -  6

،  سبك لٌدها  6المجموعه من  36والفمره  19والزٌوت والشحوم بجمٌع انواعها والنمل والشحن واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  2626برلم   

عاطؾ فتحى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره السٌارات ولطع ؼٌارها والمعدات الثمٌله ولطع  -  7

،  سبك  6من المجموعه  36والفمره  19حن واالستٌراد فٌما عدا المجموعه ؼٌارها والزٌوت والشحوم بجمٌع انواعها والنمل والش

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  2626لٌدها برلم   

ؼٌارها امٌل حنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره السٌارات ولطع ؼٌارها والمعدات الثمٌله ولطع  -  8

،  سبك لٌدها  6من المجموعه  36والفمره  19والزٌوت والشحوم بجمٌع انواعها والنمل والشحن واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  2626برلم   

تم 21191114وفً تارٌخ  5631تٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اٌمن منٌر عبد مرٌم وشركاه ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االس -  9

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  5631اٌمن منٌر عبد مرٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191114

 17888اء محفوظ عبد اللطٌؾ وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   حسن -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ 

 17888لٌدها برلم    حسناء محفوظ عبد اللطٌؾ وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ 

حسناء محفوظ عبد اللطٌؾ ابراهٌم وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة21191114وفً تارٌخ  17888

وائل موسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط / االستٌراد واالستشارات والخدمات الهندسٌه والفنٌه ،  سبك لٌدها  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  12723برلم   

وفً  21199حذؾ نشاط / التسوٌك ،  سبك لٌدها برلم    كرٌم السٌد محمود وشرٌكه هانى عصام حسن ، شركة تضامن  تم -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127تارٌخ 

شركة الرضا والنور لتشؽٌل الزجاج من تمطٌع وسكرته وتخرٌم وشطؾ وتربلكس ودابل جالس الزجاج واعمال الواجهات  -  16

ت العمومٌه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط / جمٌع اعمال االلومنٌوم الى جمٌع اعمال الزجاجٌه وجمٌع اعمال االلومنٌوم والمماوال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  11155االلومٌتال ،  سبك لٌدها برلم   

اعمال االلومنٌوم الى جمٌع اعمال شركة رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط / جمٌع  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  11155االلومٌتال ،  سبك لٌدها برلم   

رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط / جمٌع اعمال االلومنٌوم الى جمٌع اعمال االلومٌتال ،   -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  11155دها برلم   سبك لٌ

وفً تارٌخ  15993اسماعٌل دمحم السٌد عالم وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191131

لٌوه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به كرٌم محمود ع -  21

والطاله البدٌله شامله تصمٌم وانشاء وتورٌد وتركٌب وصٌانه كافه مكونات الطاله الشمسٌه وطاله الرٌاح ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  22597



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

خالد محرم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به والطاله  -  21

وفً  22597البدٌله شامله تصمٌم وانشاء وتورٌد وتركٌب وصٌانه كافه مكونات الطاله الشمسٌه وطاله الرٌاح ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  6254ٌامن احمد عبد الجواد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  6254ٌامن احمد عبد الجواد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  6254عصام دمحم عبده عبد الكرٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21191116وفً تارٌخ  14161كمال زاٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191116وفً تارٌخ  14161زاٌد للمماوالت العامة ، سبك لٌدها برلم    -ركة كمال زاٌد وشرٌكاه ش -  5

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: عصام دمحم عبده عبد  6254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   21191113،  فى تارٌخ :   -  1

 الكرٌم وشركاه

الى: عصام دمحم عبده عبد  6254شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  2

 الكرٌم وشركاه

 الى: دمحم صالح سٌد وشرٌكه 23394م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  ت  21191117،  فى تارٌخ :   -  3

الى: ابراهٌم الؽرٌب حامد  11857شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  4

 المحالوى وشرٌكته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

الى: دمحم عزمى احمد  11212ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌ  21191119،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكٌه

 الى: شركة جالل للرحالت 16881توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  6

الى: هشام انس ابو بكر عالم  22722ٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21191111،  فى تارٌخ :   -  7

 وشركاه

الى: حسناء محفوظ عبد  17888توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  8

 اللطٌؾ وشرٌكها

الى: طارق مصطفى دمحم  24974برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة   21191114،  فى تارٌخ :   -  9

 وشرٌكته

الى: شركة كمال زاٌد  14161توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 زاٌد للمماوالت العامة -وشرٌكاه 

الى: شركة كمال زاٌد  14161الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 زاٌد للمماوالت العامة -وشرٌكاه 

الى: احمد محمود مصطفى  5823توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  12

 وشرٌكه

الى: دمحم السٌد محمود  26267الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  21191121،  فى تارٌخ :   -  13

 السٌد وشرٌكه

الى: عبد الحمٌد دمحم على  22382توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  14

 عبد هللا وشرٌكه

 -الى: هاٌبر ماركت خٌر  21889شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  15

 عمرو وشركاه

 الى: خالد محرم وشركاه 22597توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  16

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مراد دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم  -  1

السلطات لتحمٌك ؼرض  صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه

الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 14961برلم       21191112ؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون والمصار

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم  -  2

عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد 

الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

صور التعامل مع جمٌع  وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه

 14961برلم       21191112البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ادم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم  -  3

ٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض صبحى السٌد عثمان والشر

الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

لرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض وا

 14961برلم       21191112البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

/ دمحم صبحى  دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد -  4

السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهم 

منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون واصدار خطابات 

 14961برلم       21191112والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم مٌرا دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره  -  5

صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

وفتح الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 14961برلم       21191112البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم نانسى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة ب -  6

صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

ن سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ م

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 14961برلم       21191112البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : 

نى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم ٌم -  7

صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 14961برلم       21191112 البنون والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ :

عمر دمحم صبحى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى  -  8

 السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولهم

منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

 14961برلم       21191112هاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : والمصارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراض

سارة دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول السٌد / دمحم  -  9

فه السلطات لتحمٌك ؼرض صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كا

الشركة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 14961برلم       21191112ارؾ كل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهاوكذلن حك التولٌع ، تارٌخ : البنون والمص

مراد دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  -  11

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

    21191112تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

 14961برلم   
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العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على -  11

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى 

    21191112اسبك ذكره ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

 14961برلم   

ادم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  -  12

رطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشا

    21191112تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

 14961برلم   

حك لبض  دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم -  13

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

برلم       21191112بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

14961 

مٌرا دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  -  14

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى 

    21191112او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد

 14961برلم   

نانسى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  -  15

دٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتس

    21191112تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

 14961برلم   

شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك  ٌمنى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  -  16

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى 

    21191112فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر

 14961برلم   

عمر دمحم صبحى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنمولة ولهم حك لبض  -  17

عمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه ال

برلم       21191112بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

14961 

والمنمولة ولهم حك سارة دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على العمود وبٌع وشراء االصول الثابته  -  18

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى 

    21191112تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

 14961لم   بر

مراد دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  19

الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / 

 صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك عاصم دمحم

فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

 14961برلم       21191112ئتمانٌه ، تارٌخ : الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت اال

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  21

ان والشرٌن الثالث السٌد / الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثم

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك 
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 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

 14961برلم       21191112وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : الضمان 

ادم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  21

السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى 

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك 

ت واصدار خطابات وشهادات فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابا

 14961برلم       21191112الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن الشركة  -  22

ى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / عاصم للشرٌن االول السٌد / دمحم صبح

دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى 

على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 14961برلم       21191112الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

مٌرا دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  23

كة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / الشر

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك 

والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات فى التعامل مع جمٌع البنون 

 14961برلم       21191112الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

نانسى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  24

الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / 

ٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك عاصم دمحم صبحى الس

فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

 14961برلم       21191112تارٌخ : الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، 

ٌمنى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  25

لثالث السٌد / الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن ا

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك 

فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

 14961برلم       21191112والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ :  الضمان وحك االلتراض

عمر دمحم صبحى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن الشركة  -  26

صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد / عاصم  للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم

دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى 

وشهادات التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

 14961برلم       21191112الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

سارة دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / االداره والتولٌع عن  -  27

والشرٌن الثانى السٌد / عمر دمحم صبحى السٌد عثمان والشرٌن الثالث السٌد /  الشركة للشرٌن االول السٌد / دمحم صبحى السٌد عثمان

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك 

فتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات و

 14961برلم       21191112الضمان وحك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

مراد دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن  -  28

ا وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة  وضمن اؼراضه

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 14961برلم       21191112او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عاصم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن  -  29

المبالػ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع 

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

بحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن ادم دمحم ص -  31

باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام 

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

والمصارؾ وكل ذلن باسم دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون  -  31

الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

ل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

 14961برلم       21191112ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

مٌرا دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن  -  32

صول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء اال

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

نانسى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن  -  33

باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

ٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسد

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن ٌمنى دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة   -  34

باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

ت التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفما

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

عمر دمحم صبحى السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم  -  35

من اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع الشركة  وض

وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

 14961برلم       21191112ٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽ

سارة دمحم صبحى السٌد عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن  -  36

ض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة  وضمن اؼراضها وتولٌع العمود وبٌع وشراء االصول الثابته والمنموله ولهم حك لب

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

 14961برلم       21191112باالجل ولهم الحك منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

م دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، عصا -  37

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  38

 6254برلم       21191113ٌخ : تار

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  39

 6254برلم       21191113تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

مد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه اح -  41

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  41

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة ب -  42

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  43

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  44

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  45

 6254برلم       21191113 تارٌخ :

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  46

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ٌل واستلمت كافه حمولها ، احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجل -  47

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  48

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  49

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  51

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

بد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، ٌامن احمد ع -  51

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  52

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  53

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  54

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

 اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، -  55

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  56

 6254برلم       21191113تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

جلٌل واستلمت كافه حمولها ، اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد ال -  57

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  58

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

وج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خر -  59

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  61

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ عزه احمد عبد الجلٌل   -  61

 6254برلم       21191113: 

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  62

 6254برلم       21191113: 

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  63

 6254برلم       21191113: 

عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  64

 6254برلم       21191113: 

عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  65

 6254برلم       21191113: 

واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل  -  66

 6254برلم       21191113: 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه  -  67

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه  اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  -  68

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه  -  69

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

راوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه اسالم انس الشع -  71

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه  -  71

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه  -  72

 6254برلم       21191113حمولها ، تارٌخ : 

لمت كافه حمولها ، دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واست -  73

 6254برلم       21191113تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  74
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مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،   دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة -  77
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دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه / عزه احمد عبد الجلٌل واستلمت كافه حمولها ،  -  78
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دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  عصام -  79

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  81

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  81

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113: فمط ، تارٌخ 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  82

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  83

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113: فمط ، تارٌخ 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  84

 ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  85

مجتمعٌن  ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  86

الشركاء مجتمعٌن  ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  87

ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  88

ع االصول ٌكون لكل الشركاء والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌ

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  89

راض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلت

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  91

او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء  والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  91

ٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمع

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  92

دٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفر

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  93

عه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جم

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  94

احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن  ؼٌر الشرٌن

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ٌر ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمد -  95

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

الكرٌم والمدٌر  ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد -  96

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ده عبد الكرٌم والمدٌر اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عب -  97

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

 عبده عبد الكرٌم والمدٌر اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم -  98

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  99

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع -  111

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره  -  111

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك  -  112

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شر -  113

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مد -  114

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تض -  115

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه احمد عبد الجلٌل   -  116

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه احمد عبد  -  117

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

حمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر عزه ا -  118

ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  119

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254   برلم    21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  111

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  111

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  112

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113 مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  113

والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : مجتمعٌن 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  -  114

ركاء والمدٌر ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الش

 6254برلم       21191113مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  115

لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون 

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  116

ل ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌع االصو

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  117

ع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتراض او بٌ

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  118

اض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن او االلتر

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  119

و االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا الرهن ا

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن عصام دمحم عبده عبد الكرٌم والمدٌر  -  121

الرهن او االلتراض او بٌع االصول ٌكون لكل الشركاء مجتمعٌن  ؼٌر الشرٌن احمد صالح جمعه جمعه منفردٌن او مجتمعٌن عدا

 6254برلم       21191113فمط ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  121

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن عصام  -  122

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  123

 6254برلم       21191113خ : موصى ، تارٌ

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  124

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن -  125

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

عصام دمحم عبده عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  126

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضام -  127

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  128

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  129

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  131

 6254برلم       21191113خ : موصى ، تارٌ

احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  131

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

مد عبد الجواد الى شرٌن احمد صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن اح -  132

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  133

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن   -  134

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  135

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  136

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  137

 6254برلم       21191113ى ، تارٌخ : موص

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  138

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌ -  139

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى  -  141

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى  -  141

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  142

 6254برلم       21191113ٌخ : موصى ، تار
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اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  143

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

عبد الجواد الى شرٌن اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد  -  144

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  -  145

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم -  146

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  -  147

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  عزه احمد عبد الجلٌل  -  148

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  -  149

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  -  151

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  151

 6254برلم       21191113صى ، تارٌخ : مو

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  152

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

لشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه ا -  153

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  154

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن   اسالم انس الشعراوى العمٌرى -  155

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن  -  156
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دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن ٌامن احمد عبد الجواد الى شرٌن موصى ،  -  157
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 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 
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الح جمعه جمعه الى شرٌن ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم ص -  179

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌامن احمد عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  181

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن -  181

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  182

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

حى رسالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن اسالم فكرى فت -  183

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  184

 6254  برلم     21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  185

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم فكرى فتحى رسالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  186

 6254برلم       21191113، تارٌخ :  موصى

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  187

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

ح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ، عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صال -  188

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  189

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ، عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  191

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

عزه احمد عبد الجلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  191

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،   عزه احمد عبد الجلٌل -  192

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  193

 6254 برلم      21191113موصى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  194

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

ٌن اسالم انس الشعراوى العمٌرى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شر -  195

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  196

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل -  197

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

اسالم انس الشعراوى العمٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن  -  198

 6254برلم       21191113موصى ، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  199

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  211

 6254برلم       21191113: تارٌخ 

دمحم صالح جمعه جمعه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى ،  -  211

 6254برلم       21191113تارٌخ : 

جمعه الى شرٌن موصى دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه  -  212

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى  -  213

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

ل صفه الشرٌن دمحم صالح جمعه جمعه الى شرٌن موصى دمحم صالح جمعه جمعه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌ -  214

 6254برلم       21191113، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -دمحم محسن دمحم محجوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  215

حٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صال 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -دمحم محسن دمحم محجوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  216

ٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صالح 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة  -مختار ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  217

حٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو مع االبماء على نفس صال 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21ثالث سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117المنتدب ، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة  -مختار ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  218

حٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو مع االبماء على نفس صال 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21ثالث سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117المنتدب ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة  -دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  219

صالحٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو مع االبماء على نفس  2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21ثالث سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117المنتدب ، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة  -دمحم حمدان محمود عشماوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  211

س صالحٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو مع االبماء على نف 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21ثالث سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117المنتدب ، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -هدى حسن امٌن والى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  211

حٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صال 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -هدى حسن امٌن والى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  212

السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صالحٌات  2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -دمحم توفٌك عبد اللطٌؾ نور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  213

ات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صالحٌ 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -دمحم توفٌك عبد اللطٌؾ نور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  214

حٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس صال 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -رنا دمحمعلى طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  215

صالحٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نفس  2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

تجدٌد تشكٌل مجلس االداره لمدة ثالث  -رنا دمحمعلى طه دمحم عدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  216

س صالحٌات السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مع االبماء على نف 2122/4/21وتنتهى فى  2119/4/21سنوات تبدا فى 

 9484برلم       21191117، تارٌخ : 

ماهٌتاب دمحم احمد  دمحم مكٌوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن  -  217

ركة بما فى ذلن حك االداره والتولٌع على الشٌكات باسم تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مهام الشركاء المتضامنٌن الخاصه بالش

 18916برلم       21191117الشركة وؼٌره من التصرفات التى تحك للشركاء المتضامنٌن ، تارٌخ : 

برلم       21191118هٌثم دمحم مفلح محافظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  218

11857 

برلم       21191118هٌثم دمحم مفلح محافظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  219

11857 

برلم       21191118هٌثم دمحم مفلح محافظه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  221

11857 

    21191118بو المحاسن على الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امل ا -  221

 11857برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

    21191118امل ابو المحاسن على الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  222

 11857برلم   

    21191118حاسن على الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امل ابو الم -  223

 11857برلم   

احمد ابو مسلم السٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام  -  224

ه والهٌئات والمؤسسات واالفراد والبنون ووزاره الصحه وجمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه كافه الجهات االدارٌه والمضائٌ

وجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن عبد السالم محمود عبد السالم والشرٌن احمد ابو مسلم السٌد نصر فمط الحك فى بٌع 

 11212برلم       21191119اصول الشركة وممتلكاتها مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد ابو مسلم السٌد نصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام  -  225

كافه الجهات االدارٌه والمضائٌه والهٌئات والمؤسسات واالفراد والبنون ووزاره الصحه وجمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن عبد السالم محمود عبد السالم والشرٌن احمد ابو مسلم السٌد نصر فمط الحك فى بٌع وجمٌع 

 11212برلم       21191119اصول الشركة وممتلكاتها مجتمعٌن ، تارٌخ : 

والتولٌع تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها عبد السالم محمود عبد السالم ابو فاطمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره  -  226

وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والمضائٌه والهٌئات والمؤسسات واالفراد والبنون ووزاره الصحه وجمٌع الجهات الحكومٌه 

مسلم السٌد نصر  والؽٌر حكومٌه وجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن عبد السالم محمود عبد السالم والشرٌن احمد ابو

 11212برلم       21191119فمط الحك فى بٌع اصول الشركة وممتلكاتها مجتمعٌن ، تارٌخ : 

عبد السالم محمود عبد السالم ابو فاطمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع تكون ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  227

وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والمضائٌه والهٌئات والمؤسسات واالفراد والبنون ووزاره الصحه وجمٌع الجهات الحكومٌه 

الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن عبد السالم محمود عبد السالم والشرٌن احمد ابو مسلم السٌد نصر والؽٌر حكومٌه وجمٌع 

 11212برلم       21191119فمط الحك فى بٌع اصول الشركة وممتلكاتها مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برام صبرى عبد المالن من الشركة ابرام صبرى عبد المالن وهبه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن / ا -  228

 15687برلم       21191111، تارٌخ :  -واستلم كافه حموله 

جالل محمود دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / جالل محمود دمحم على وحده  -  229

ؽٌر رسمٌه والبنون وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ اداره الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌه وال

 16881برلم       21191111: 

جالل محمود دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / جالل محمود دمحم على وحده  -  231

الؽٌر رسمٌه والبنون وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ اداره الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌه و

 16881برلم       21191111: 

حنان دمحم السعٌد دمحم المنزالوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / جالل محمود دمحم على  -  231

جهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه والبنون وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، وحده اداره الشركة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام ال

 16881برلم       21191111تارٌخ : 

حنان دمحم السعٌد دمحم المنزالوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / جالل محمود دمحم على  -  232

مثٌلها امام الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه والبنون وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، وحده اداره الشركة والتولٌع عنها وت

 16881برلم       21191111تارٌخ : 

سامٌة احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تخارج الشرٌكه الموصٌه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  233

 17888برلم       21191114

مٌة احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تخارج الشرٌكه الموصٌه واستلمت حمولها ، تارٌخ : سا -  234

 17888برلم       21191114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

سامٌة احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تخارج الشرٌكه الموصٌه واستلمت حمولها ، تارٌخ :  -  235

 17888برلم       21191114

دمحم مجد الدٌن مهدى عبد الحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  236

او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌات والسلطات للتعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات المعنٌه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 14161برلم       21191116

دمحم مجد الدٌن مهدى عبد الحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  237

او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌات والسلطات للتعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات المعنٌه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 14161 برلم      21191116

دمحم مجد الدٌن مهدى عبد الحلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  238

او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌات والسلطات للتعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات المعنٌه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 14161برلم       21191116

دمحم مجد الدٌن مهدى عبد الحلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  239

او منفردٌن ولهم كافه الصالحٌات والسلطات للتعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات المعنٌه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 14161برلم       21191116

راجٌه دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مصطفى احمد فارس الى شرٌن  -  241

متضامن / االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن فتح الحسابات لدى البنون واٌداع 

بات وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر المبالػ بهذه الحسا

الحكومٌه واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والتعامل 

برلم       21191116ع وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌ

22446 

راجٌه دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مصطفى احمد فارس الى شرٌن  -  241

فتح الحسابات لدى البنون واٌداع  متضامن / االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن

المبالػ بهذه الحسابات وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

عامل الحكومٌه واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والت

برلم       21191116والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 

22446 

احمد مصطفى احمد فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مصطفى احمد فارس الى شرٌن  -  242

بحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن فتح الحسابات لدى البنون واٌداع متضامن / االداره والتولٌع اص

المبالػ بهذه الحسابات وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والتعامل  الحكومٌه واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه

برلم       21191116والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 

22446 

طفى احمد فارس الى شرٌن احمد مصطفى احمد فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مص -  243

متضامن / االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن فتح الحسابات لدى البنون واٌداع 

المبالػ بهذه الحسابات وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والتعامل  الحكومٌه

برلم       21191116والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 

22446 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مصطفى احمد فارس الى شرٌن حازم عاطؾ احمد حرفوش  تو -  244

متضامن / االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن فتح الحسابات لدى البنون واٌداع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

مثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر المبالػ بهذه الحسابات وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وت

الحكومٌه واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والتعامل 

برلم       21191116والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌع وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 

22446 

حازم عاطؾ احمد حرفوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن احمد مصطفى احمد فارس الى شرٌن  -  245

متضامن / االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد مصطفى احمد فارس منفردا وٌموم كذلن فتح الحسابات لدى البنون واٌداع 

ت وسحبها والتولٌع على العمود وااللتراض من البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر المبالػ بهذه الحسابا

الحكومٌه واجراء بصفمات والمشارطات وفتح االعتمادات المستندٌه وبصفه عامه كافه الصالحٌات مخوله له فى االدارة والتعامل 

برلم       21191116وشراء االصول الثابته الخاصه بالشركة ، تارٌخ : والتعامل باسم الشركة وكذلن ٌكون له الحك فى بٌع 

22446 

راجٌه دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه  -  246

 22446برلم       21191116حموله ، تارٌخ : 

طة  شرٌن موصى  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه راجٌه دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌ -  247

 22446برلم       21191116حموله ، تارٌخ : 

احمد مصطفى احمد فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه  -  248

 22446برلم       21191116حموله ، تارٌخ : 

احمد مصطفى احمد فارس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه  -  249

 22446برلم       21191116حموله ، تارٌخ : 

حازم عاطؾ احمد حرفوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه  -  251

 22446برلم       21191116، تارٌخ :  حموله

حازم عاطؾ احمد حرفوش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / حازم عاطاؾ احمد حرفوش واستلم كافه  -  251

 22446برلم       21191116حموله ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لتصبح : ٌكون حك االداره احمد عثمان عبد الفتاح عبد البالى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  252

والتولٌع عن الشركة باسمها ولحسابها والتعامل مع كافه الجهات وكذا تمثٌل الشركة والتعالد باسمها وفتح الحسابات لدى البنون 

احمد عثمان عبد  والتعامل مع البنون سحبا واٌداعا للشركاء المتضامنٌن احمد عثمان عبد الفتاح و طارق احمد عثمان و شرٌؾ

الفتاح مجتمعٌن او منفردٌن اما االلتراض من البنون او من الؽٌر ورهن المحل التجارى ضمانا ووفاءا لهذه المروض ٌكون للطرؾ 

 24411برلم       21191117االول وحده احمد عثمان عبد الفتاح وحدة منفردا ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : رمزى فوزى بسالى عبد المالن  شركة تضام -  253

 12992برلم       21191121

راجى فوزى بسالى عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم حموله ، تارٌخ :  -  254

 12992برلم       21191121

    21191121دٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : انور رضا زٌوط بشاى  شركة تضامن  م -  255

 12992برلم   

رمزى فوزى بسالى عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت / ادارة الشركة وحك التولٌع  -  256

عنها للشرٌن رمزى فوزى بسالى عبد المالن والشرٌن انور رضا زٌوط بشاى مجتمعٌن فمط ولهما كافه السلطات فى تمثٌل الشركة 

لحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص واالستثمار وا لبنون واالفراد ولهما الحك فى تفوٌض او لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ا

 12992برلم       21191121توكٌل من ٌراه فى كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

حك التولٌع راجى فوزى بسالى عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع اصبحت / ادارة الشركة و -  257

عنها للشرٌن رمزى فوزى بسالى عبد المالن والشرٌن انور رضا زٌوط بشاى مجتمعٌن فمط ولهما كافه السلطات فى تمثٌل الشركة 

لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص واالستثمار وا لبنون واالفراد ولهما الحك فى تفوٌض او 

 12992برلم       21191121كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ :  توكٌل من ٌراه فى

انور رضا زٌوط بشاى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت / ادارة الشركة وحك التولٌع عنها للشرٌن  -  258

فى تمثٌل الشركة لدى كافه  رمزى فوزى بسالى عبد المالن والشرٌن انور رضا زٌوط بشاى مجتمعٌن فمط ولهما كافه السلطات

الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاعٌن العام والخاص واالستثمار وا لبنون واالفراد ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من 

 12992برلم       21191121ٌراه فى كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تم خروج الشرٌن محمود مصطفى محمود الوكٌل من محمود مصطفى محمود الوكٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  259

 5823برلم       21191121الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : 

محمود مصطفى محمود الوكٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن محمود مصطفى محمود الوكٌل من  -  261

 5823  برلم     21191121الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : 

احمد محمود مصطفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن محمود مصطفى محمود الوكٌل من  -  261

 5823برلم       21191121الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : 

ل من احمد محمود مصطفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن محمود مصطفى محمود الوكٌ -  262

 5823برلم       21191121الشركة واستلم حموله ، تارٌخ : 

محمود مصطفى محمود الوكٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد محمود مصطفى  -  263

 5823برلم       21191121محمود منفردا ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد محمود مصطفى محمود مصطفى محمود الوكٌل  توصٌة بسٌ -  264

 5823برلم       21191121محمود منفردا ، تارٌخ : 

احمد محمود مصطفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد محمود مصطفى  -  265

 5823لم   بر    21191121محمود منفردا ، تارٌخ : 

احمد محمود مصطفى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / احمد محمود مصطفى  -  266

 5823برلم       21191121محمود منفردا ، تارٌخ : 

هاوى واستلم كافه حموله ، دمحم السٌد محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم زكرٌا دمحم الش -  267

 26267برلم       21191121تارٌخ : 

دمحم السٌد محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى واستلم كافه حموله ،  -  268

 26267برلم       21191121تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى واستلم كافه حموله ، دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى  توصٌة بسٌطة  مد -  269

 26267برلم       21191121تارٌخ : 

دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى واستلم كافه حموله ،  -  271

 26267برلم       21191121تارٌخ : 

دمحم السٌد محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم السٌد محمود السٌد وله حك  -  271

    21191121اتلولٌع نٌابه عن الشركة وباسمها وتحت عنوانها وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه والخاصه واالفراد ، تارٌخ : 

 26267برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

دمحم السٌد محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم السٌد محمود السٌد وله حك  -  272

    21191121اتلولٌع نٌابه عن الشركة وباسمها وتحت عنوانها وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه والخاصه واالفراد ، تارٌخ : 

 26267برلم   

 زكرٌا دمحم الشهاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم السٌد محمود السٌد وله حك دمحم -  273

    21191121اتلولٌع نٌابه عن الشركة وباسمها وتحت عنوانها وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه والخاصه واالفراد ، تارٌخ : 

 26267برلم   

كرٌا دمحم الشهاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم السٌد محمود السٌد وله حك دمحم ز -  274

    21191121اتلولٌع نٌابه عن الشركة وباسمها وتحت عنوانها وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه والخاصه واالفراد ، تارٌخ : 

 26267برلم   

ابت باسٌلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولد صدر لرار الجمعٌه العامة ؼٌر العادٌه وباجماع منى ثروت ث -  275

االصوات على تفوٌض السٌدة / منى ثروت ثابت باسٌلى عضو مجلس االداره فى بٌع شركة امون لالخشاب واالثاث ش م م وكذلن 

م والسٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌه بٌع الشركة  المبنى االدارى لشركة امون المابضه لالستثمارات المالٌه ش م

 7255برلم       21191121والمبنى االدارى والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن ، تارٌخ : 

لم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الحمٌد دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / هشام عبد الحمٌد دمحم واست -  276

 22382برلم       21191121

عبد الحمٌد دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / هشام عبد الحمٌد دمحم واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  277

 22382برلم       21191121

تم خروج الشرٌن / هشام عبد الحمٌد دمحم واستلم كافه حموله ،   هشام عبد الحمٌد دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  278

 22382برلم       21191121تارٌخ : 

هشام عبد الحمٌد دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / هشام عبد الحمٌد دمحم واستلم كافه حموله ،  -  279

 22382برلم       21191121تارٌخ : 

بد الحمٌد دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك االداره والتولٌع للسٌد / عبد الحمٌد دمحم ع -  281

على عبد هللا منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراءات الشركه فى جمٌع تعامالتها وله حك التولٌع امام جمٌع الجهات 

برلم       21191121لتعامل مع البنون واستالم وصرؾ الشٌكات البنكٌه وله كل ذلن منفردا ، تارٌخ : الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وا

22382 

عبد الحمٌد دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك االداره والتولٌع للسٌد / عبد الحمٌد دمحم  -  281

ٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراءات الشركه فى جمٌع تعامالتها وله حك التولٌع امام جمٌع الجهات على عبد هللا منفردا وله حك توكٌل الؽ

برلم       21191121الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون واستالم وصرؾ الشٌكات البنكٌه وله كل ذلن منفردا ، تارٌخ : 

22382 

مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك االداره والتولٌع للسٌد / عبد  هشام عبد الحمٌد دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  -  282

الحمٌد دمحم على عبد هللا منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراءات الشركه فى جمٌع تعامالتها وله حك التولٌع امام 

شٌكات البنكٌه وله كل ذلن منفردا ، تارٌخ : جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون واستالم وصرؾ ال

 22382برلم       21191121

هشام عبد الحمٌد دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك االداره والتولٌع للسٌد / عبد  -  283

ات الشركه فى جمٌع تعامالتها وله حك التولٌع امام الحمٌد دمحم على عبد هللا منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص جمٌع اجراء

جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون واستالم وصرؾ الشٌكات البنكٌه وله كل ذلن منفردا ، تارٌخ : 

 22382برلم       21191121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

لشرٌن المتضامن من والع بطاله الرلم وائل عبد المحسن موسى خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم ا -  284

 12723برلم       21191121المومى ، تارٌخ : 

احمد مصطفى عبد الاله سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن احمد مصطفى عبد الاله سرور واستلم كافه  -  285

 22561برلم       21191121حموله ، تارٌخ : 

احمد حسنى اسماعٌل دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن احمد مصطفى عبد الاله سرور واستلم كافه  -  286

 22561برلم       21191121حموله ، تارٌخ : 

له ، احمد دمحم سٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن احمد مصطفى عبد الاله سرور واستلم كافه حمو -  287

 22561برلم       21191121تارٌخ : 

احمد مصطفى عبد الاله سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن احمد دمحم سٌد دمحم من الشركة واستلم كافه  -  288

 22561برلم       21191121حموله ، تارٌخ : 

الشرٌن احمد دمحم سٌد دمحم من الشركة واستلم كافه احمد حسنى اسماعٌل دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  -  289

 22561برلم       21191121حموله ، تارٌخ : 

احمد دمحم سٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن احمد دمحم سٌد دمحم من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  291

 22561برلم       21191121: 

الاله سرور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت / لجمٌع الشركاء المتضامنٌن  احمد مصطفى عبد -  291

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى االدارة والتولٌع على كافه االوراق والمستندات والعمود والشٌكات والتعامل مع كافه الجهات 

وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه والتعامل الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبٌع للنفس او للؽٌر كافه اصول 

 22561برلم       21191121مع الشهر العمارى وتحرٌر التوكٌالت عن الشركة ، تارٌخ : 

ٌن احمد حسنى اسماعٌل دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت / لجمٌع الشركاء المتضامن -  292

مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى االدارة والتولٌع على كافه االوراق والمستندات والعمود والشٌكات والتعامل مع كافه الجهات 

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبٌع للنفس او للؽٌر كافه اصول وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه والتعامل 

 22561برلم       21191121ى وتحرٌر التوكٌالت عن الشركة ، تارٌخ : مع الشهر العمار

احمد دمحم سٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت / لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  293

التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر منفردٌن الحك فى االدارة والتولٌع على كافه االوراق والمستندات والعمود والشٌكات و

حكومٌه والبٌع للنفس او للؽٌر كافه اصول وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه والتعامل مع الشهر 

 22561برلم       21191121العمارى وتحرٌر التوكٌالت عن الشركة ، تارٌخ : 

سن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم السٌد دمحم عبده حسن من الشركة واستلم دمحم السٌد دمحم عبده ح -  294

 24578برلم       21191128حموله ، تارٌخ : 

دمحم السٌد دمحم عبده حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن / دمحم السٌد دمحم عبده حسن من الشركة واستلم  -  295

 24578برلم       21191128رٌخ : حموله ، تا

عمرو احمد عبد الحمٌد عالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن / دمحم السٌد دمحم عبده حسن من الشركة  -  296

 24578برلم       21191128واستلم حموله ، تارٌخ : 

الشرٌن / دمحم السٌد دمحم عبده حسن من الشركة  عمرو احمد عبد الحمٌد عالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج -  297

 24578برلم       21191128واستلم حموله ، تارٌخ : 

محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  298

 22597برلم       21191131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود علٌوه دمحم حجاج  -  299

 22597برلم       21191131

حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

 22597برلم       21191131

ود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حازم محم -  311

 22597برلم       21191131

كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

 22597برلم       21191131

كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  313

 22597برلم       21191131

نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  314

 22597م   برل    21191131

نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  315

 22597برلم       21191131

    21191131محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  316

 22597 برلم  

    21191131محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  317

 22597برلم   

    21191131حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  318

 22597برلم   

    21191131حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  319

 22597برلم   

    21191131كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

 22597برلم   

    21191131كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

 22597برلم   

برلم       21191131نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

22597 

برلم       21191131د علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نهى احم -  313

22597 

    21191131محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  314

 22597برلم   

    21191131محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  315

 22597برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

    21191131حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  316

 22597برلم   

    21191131حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  317

 22597برلم   

    21191131كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  318

 22597برلم   

    21191131م محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : كرٌ -  319

 22597برلم   

برلم       21191131نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

22597 

برلم       21191131حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نهى احمد علٌوه -  321

22597 

محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى  -  322

عمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون اال

 22597برلم       21191131اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

هى محمود علٌوه دمحم حجاج محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ون -  323

احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع 

 22597برلم       21191131اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى  حازم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  324

احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع 

 22597برلم       21191131اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

زم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى حا -  325

احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع 

 22597برلم       21191131لرسمٌه ، تارٌخ : اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات ا

كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى  -  326

فى التولٌع احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها و

 22597برلم       21191131اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

كرٌم محمود علٌوه دمحم حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى  -  327

ل اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع احمد علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعما

 22597برلم       21191131اٌضا امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى احمد  -  328

علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع اٌضا 

 22597برلم       21191131امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 

ٌع اصبحت للشرٌكٌن خالد احمد علٌوه ونهى احمد نهى احمد علٌوه حجاج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتول -  329

علٌوه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال اتلى تصدر من اى منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وفى التولٌع اٌضا 

 22597برلم       21191131امام البنون التجارٌه وجمٌع الجهات الرسمٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 23613برلم       21191112نبٌل وحٌد فرٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 15264برلم       21191113دمحم عمر دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

    21191113ٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ابراه -  3

 11363برلم   

    21191113ابراهٌم عبد الجلٌل ابراهٌم السنوسى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 11363برلم   

 6254برلم       21191113د وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ٌامن احمد عبد الجوا -  5

 6254برلم       21191113ٌامن احمد عبد الجواد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

برلم       21191113نه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عصام دمحم عبده عبد الكرٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر ع -  7

6254 

 6254برلم       21191113ٌامن احمد عبد الجواد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

 6254برلم       21191113ٌامن احمد عبد الجواد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

برلم       21191113عصام دمحم عبده عبد الكرٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

6254 

    21191113شركة االخوه عصام عبد الفتاح عبد هللا وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 6761برلم   

 18595برلم       21191117خالد فتحى سعٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

برلم       21191117امل فهمى مصطفى دروٌش وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

18595 

برلم       21191117ة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : امل فهمى مصطفى وشركائها  توصٌة بسٌط -  14

18595 

برلم       21191117نٌفٌن دمحم السٌد حسن وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

18916 

 23394برلم       21191117دمحم صالح سٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 23394برلم       21191117دمحم ابراهٌم دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  17

    21191118ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

 11857برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 11857برلم       21191118بٌومى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم ال -  19

برلم       21191118ابراهٌم الؽرٌب حامد المحالوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

11857 

 11212برلم       21191119عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم عزمى احمد وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر  -  21

 11212برلم       21191119دمحم عزمى احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 11751برلم       21191119دكتور مجدى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

برلم       21191119سٌلفٌا سمٌر عبد السٌد وشركائها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

11751 

 9431برلم       21191111زكرٌا نادر عبٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

برلم       21191111لخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : هشام انس ابو بكر عالم وشركاه  شركة تضامن  م -  26

22722 

برلم       21191111هشام انس ابو بكر عالم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  27

22722 

برلم       21191111هشام انس ابو بكر عالم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  28

22722 

برلم       21191111هشام انس ابو بكر عالم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  29

22722 

 15687برلم       21191111اشرؾ ظرٌؾ لمعى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

 16881برلم       21191111ت  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة جالل للرحال -  31

 16881برلم       21191111شركة حنان للرحالت  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  32

 25954برلم       21191114مصطفى صٌام وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

برلم       21191114حسناء محفوظ عبد اللطٌؾ وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

17888 

برلم       21191114حسناء محفوظ عبد اللطٌؾ وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

17888 

    21191114ناء محفوظ عبد اللطٌؾ ابراهٌم وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : حس -  36

 17888برلم   

 25917برلم       21191114ٌاسر النجار وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  37

 24974برلم       21191114ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   طارق مصطفى دمحم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة -  38

 24974برلم       21191114طارق مصطفى دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  39



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

برلم       21191115اٌهاب منصور دمحم توفٌك وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

9859 

 14161برلم       21191116كمال زاٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

العامة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : زاٌد للمماوالت  -شركة كمال زاٌد وشرٌكاه  -  42

 14161برلم       21191116

 14161برلم       21191116كمال زاٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43

عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  زاٌد للمماوالت العامة  شركة تضامن  ملخص ومشهر -شركة كمال زاٌد وشرٌكاه  -  44

 14161برلم       21191116

برلم       21191116احمد مصطفى احمد فارس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

22446 

برلم       21191116حازم عاطؾ احمد حرفوش وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  46

22446 

برلم       21191116احمد مصطفى احمد فارس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  47

22446 

برلم       21191116حازم عاطؾ احمد حرفوش وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  48

22446 

 23959برلم       21191117وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم هاشم صالح  -  49

برلم       21191117احمد عثمان عبد الفتاح وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  51

24411 

 5823برلم       21191121ة بسٌطة ، تارٌخ : احمد محمود مصطفى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌ -  51

برلم       21191121محمود مصطفى محمود الوكٌل وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  52

5823 

 12723برلم       21191121وائل موسى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  53

 26267برلم       21191121دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

 26267برلم       21191121دمحم السٌد محمود السٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  55

 26267برلم       21191121توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   دمحم زكرٌا دمحم الشهاوى وشركاه -  56

 26267برلم       21191121دمحم السٌد محمود السٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  57

 22561برلم       21191121تارٌخ :  احمد حسنى اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، -  58

برلم       21191121عبد الحمٌد دمحم على عبد هللا وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  59

22382 

برلم       21191121هشام عبد الحمٌد دمحم عبد هللا وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  61

22382 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 4332برلم       21191122خالد عبد السمٌع وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  61

برلم       21191122خالد عبد السمٌع محمود على وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  62

4332 

    21191127كه هانى عصام حسن  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : كرٌم السٌد محمود وشرٌ -  63

 21199برلم   

 21889برلم       21191127عمرو وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  64

برلم       21191127من ، تارٌخ : عمرو وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضا -هاٌبر ماركت خٌر  -  65

21889 

فامٌلى فروت لالستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه)احمد عبد العال وشركاءه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  66

 12779برلم       21191128توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 24578برلم       21191128ركة تضامن ، تارٌخ : دمحم السٌد عبده حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه ش -  67

برلم       21191128حسام ٌحٌى عبد الرحٌم دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  68

24578 

 22891برلم       21191128دمحم اسماعٌل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  69

شركة الرضا والنور لتشؽٌل الزجاج من تمطٌع وسكرته وتخرٌم وشطؾ وتربلكس ودابل جالس الزجاج واعمال الواجهات  -  71

مٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : الزجاجٌه وجمٌع اعمال االلومنٌوم والمماوالت العمو

 11155برلم       21191129

برلم       21191129شركة رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  71

11155 

برلم       21191129شهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص وم -  72

11155 

برلم       21191131اسماعٌل دمحم السٌد عالم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  73

15993 

برلم       21191131شركة دمحم حماد دمحم سالم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  74

7711 

 22597برلم       21191131كرٌم محمود علٌوه وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  75

 22597برلم       21191131خالد محرم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  76

 24265برلم       21191131ركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : جرجس فوزى خلٌل وشركاه  ش -  77

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11191برلم       21191111، تارٌخ :  3533  2122/12/13دمحم احمد نصر حسن  سارى حتى  -  1

 9677برلم       21191112، تارٌخ :  3559  2124/11/14طارق احمد دمحم عبد السالم شعالن  سارى حتى  -  2

 11284برلم       21191112، تارٌخ :  3555  2121/11/13دمحم عبد الكرٌم دمحم حسن  سارى حتى  -  3

 12294برلم       21191112، تارٌخ :  3551لٌجى سالم    هدى عبد الحمٌد الم -  4

 8236برلم       21191118، تارٌخ :  3595عادل فؤاد حسن     -  5

 8236برلم       21191118، تارٌخ :  3596  2121/11/29عادل فؤاد حسن  سارى حتى  -  6

 7827لم   بر    21191118، تارٌخ :  3592اٌمن عبد العاطى دمحم على     -  7

 7827برلم       21191118، تارٌخ :  3593اٌمن عبد العاطى دمحم على     -  8

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3619عادل عبد المجٌد خلٌل     -  9

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3611عادل عبد المجٌد خلٌل     -  11

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3611  2121/16/25عادل عبد المجٌد خلٌل  سارى حتى  -  11

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3619عادل حداد عبد المجٌد حسن     -  12

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3611عادل حداد عبد المجٌد حسن     -  13

 2197برلم       21191119، تارٌخ :  3611  2121/16/25عادل حداد عبد المجٌد حسن  سارى حتى  -  14

 6636برلم       21191119، تارٌخ :  3622  2121/18/16فاٌزه سٌد احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  15

 6658برلم       21191111، تارٌخ :  3623اٌهاب حسن حسن شادى     -  16

 6658برلم       21191111، تارٌخ :  3624  2121/18/23ٌهاب حسن حسن شادى  سارى حتى ا -  17

 7178برلم       21191113، تارٌخ :  645  2121/13/15جمال الدٌن سٌد على دمحم  سارى حتى  -  18

 2761برلم       21191113، تارٌخ :  3638طارق سعٌد اسماعٌل على ؼنٌم     -  19

 2761برلم       21191113، تارٌخ :  3639عٌد اسماعٌل على ؼنٌم    طارق س -  21

 2761برلم       21191113، تارٌخ :  3641طارق سعٌد اسماعٌل على ؼنٌم     -  21

 11986برلم       21191114، تارٌخ :  3646  2122/1/17نصر عارؾ دمحم عبد الرحٌم  سارى حتى  -  22

 6546برلم       21191114، تارٌخ :  3672 فاتن السٌد ٌس على    -  23

 6546برلم       21191114، تارٌخ :  3673فاتن السٌد ٌس على     -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 12241برلم       21191114، تارٌخ :  3651خالد دمحم عبد الؽنى ٌوسؾ     -  25

 6546برلم       21191114، تارٌخ :  3671فاتن السٌد ٌسن على     -  26

 6546برلم       21191114، تارٌخ :  3671ن السٌد ٌسن على    فات -  27

 12135برلم       21191114، تارٌخ :  3653  2124/13/14احمد دمحم الحسٌنى ابو العزم  سارى حتى  -  28

 5839برلم       21191115، تارٌخ :  3681  2124/11/11صٌدلٌه د / سالى  سارى حتى  -  29

 7338برلم       21191116، تارٌخ :  3697 عبد الصمد    دمحم ماهر دمحم -  31

 7338برلم       21191116، تارٌخ :  3698دمحم ماهر دمحم عبد الصمد     -  31

 4156برلم       21191117، تارٌخ :  3717  2122/12/15احمد عبد هللا دمحم دمحم  سارى حتى  -  32

 12246برلم       21191117، تارٌخ :  3715  2124/8/24حتى عفاؾ عبد الرازق عبد الؽنى  سارى  -  33

 12517برلم       21191117، تارٌخ :  3711  2121/12/15ابو الؽٌط سعد صبحى سرور  سارى حتى  -  34

 5725برلم       21191121، تارٌخ :  3744  2124/19/21حمدى على عبد الرحمن خلٌفه  سارى حتى  -  35

 9681برلم       21191121، تارٌخ :  3741  2124/11/13ادٌر حنا  سارى حتى باسم حنا ب -  36

 5598برلم       21191121، تارٌخ :  3734  2124/18/18دمحم عطٌه جمعه السٌد  سارى حتى  -  37

 11259برلم       21191121، تارٌخ :  3727فؤاد رٌاض راؼب حسٌن     -  38

 12295برلم       21191122، تارٌخ :  3759دمحم احمد سٌد احمد     -  39

 11713برلم       21191123، تارٌخ :  3767  2123/14/19عبد اللطٌؾ خالؾ صادق اسباق  سارى حتى  -  41

 6185برلم       21191127، تارٌخ :  3811منى رحٌم دمحم محجوب     -  41

 6185برلم       21191127، تارٌخ :  3811  2121/12/18منى رحٌم دمحم محجوب  سارى حتى  -  42

 5661برلم       21191127، تارٌخ :  3798  2124/18/31حسٌن لطب احمد على  سارى حتى  -  43

 11256برلم       21191127، تارٌخ :  3792  2121/11/11هالة فتحى امام لطب  سارى حتى  -  44

 3817برلم       21191127، تارٌخ :  3816ممار داود هالل     -  45

 3817برلم       21191127، تارٌخ :  3817ممار داود هالل     -  46

 3817برلم       21191127، تارٌخ :  3818  2122/18/19ممار داود هالل  سارى حتى  -  47

 7531برلم       21191127 ، تارٌخ : 3796سعدٌه دمحم هاشم مصطفى     -  48

 7531برلم       21191127، تارٌخ :  3797سعدٌه دمحم هاشم مصطفى     -  49

 7531برلم       21191127، تارٌخ :  3798  2121/16/21سعدٌه دمحم هاشم مصطفى  سارى حتى  -  51

 5661برلم       21191127، تارٌخ :  3799  2121/15/21حسٌن لطب احمد على  سارى حتى  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 11433برلم       21191128، تارٌخ :  3819  2121/1/23مجدى مورٌس ؼٌاط سعدان  سارى حتى  -  52

 4741برلم       21191128، تارٌخ :  3822عبد العاطى دمحم مصطفى     -  53

 4741برلم       21191128، تارٌخ :  3823عبد العاطى دمحم مصطفى     -  54

 4741برلم       21191128، تارٌخ :  3824طى دمحم مصطفى    عبد العا -  55

 12118برلم       21191131، تارٌخ :  3848  2124/12/15محمود رمضان عفٌفى عبد الخالك  سارى حتى  -  56

 5352برلم       21191131، تارٌخ :  3854  2124/15/22اٌمن حسن على دمحم  سارى حتى  -  57

 9632برلم       21191131، تارٌخ :  3857  2124/17/19مل مرسى  سارى حتى دمحم احمد كا -  58

 6919برلم       21191131، تارٌخ :  3866  2121/12/16حسٌن دمحم عبد الرحٌم  سارى حتى  -  59

 9684برلم       21191131، تارٌخ :  3871سٌد عبد الحمٌد دمحم     -  61

 9684برلم       21191131، تارٌخ :  3872سٌد عبد الحمٌد دمحم     -  61

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 12276برلم       21191111، تارٌخ :  3531  2124/19/21شركة هانى سٌدهم مٌخائٌل وشرٌكته  سارى حتى  -  1

 8557برلم       21191112، تارٌخ :  3552تامر سمٌر عبد الفتاح ابراهٌم وشرٌكه     -  2

 8557برلم       21191112، تارٌخ :  3552دمحم سامى السٌد متولى وشرٌكه     -  3

 8557برلم       21191112، تارٌخ :  3553تامر سمٌر عبد الفتاح ابراهٌم وشرٌكه     -  4

 8557برلم       21191112، تارٌخ :  3553دمحم سامى السٌد متولى وشرٌكه     -  5

 12299برلم       21191112، تارٌخ :  3557  2124/11/18عمرو عبدالعزٌز وشرٌكٌه  سارى حتى  -  6

 9667برلم       21191112، تارٌخ :  3547امل احمد عز الدٌن وشرٌكها     -  7

 5748برلم       21191112، تارٌخ :  3536  2124/19/28و العال وشركاه  سارى حتى ممدوح حسن اب -  8

 5748برلم       21191112، تارٌخ :  3536  2124/19/28شركه اوالد ممدوح حسن ابو العال  سارى حتى  -  9

 5748رلم   ب    21191112، تارٌخ :  3536  2124/19/28ممدوح حسن ابو العال وشركاه  سارى حتى  -  11

 5748برلم       21191112، تارٌخ :  3536  2124/19/28شركه اوالد ممدوح حسن ابو العال  سارى حتى  -  11

 9668برلم       21191112، تارٌخ :  3539  2124/19/17دمحم دمحم زكى وشركاه  سارى حتى  -  12

 11827برلم       21191118، تارٌخ :  3597  2121/11/18شركه احمد حسن دمحم كثٌر وشركاه  سارى حتى  -  13

 11827برلم       21191118، تارٌخ :  3597  2121/11/18شركه احمد حسن دمحم كثٌر وشركاه  سارى حتى  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 5765برلم       21191118، تارٌخ :  3611  2124/11/14مصطفى ٌوسؾ ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  15

 12292برلم       21191118، تارٌخ :  3584  2124/11/11ارى حتى شركة جرانه جروب  س -  16

 11963برلم       21191118، تارٌخ :  3591  2123/12/17عبد الفتاح محمود دمحم عبده وشركاه  سارى حتى  -  17

 12213برلم       21191113، تارٌخ :  3637  2124/17/18مهندس دمحم عبد العظٌم وشركاه  سارى حتى  -  18

 5856برلم       21191113، تارٌخ :  3635  2124/11/17احمد منسى دمحم ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  19

 11514برلم       21191113، تارٌخ :  3641  2122/11/24طلعت دمحم الشحات وشركائه  سارى حتى  -  21

 5631برلم       21191114رٌخ : ، تا 3664  2124/18/21اٌمن منٌر عبد مرٌم وشركاه  سارى حتى  -  21

 5631برلم       21191114، تارٌخ :  3664  2124/18/21اٌمن منٌر عبد مرٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  22

 9689برلم       21191117، تارٌخ :  3712  2124/11/19محمود سمٌر محمود نور وشركاه  سارى حتى  -  23

 9689برلم       21191117، تارٌخ :  3712  2124/11/19ما  سارى حتى احمد وعمرمحمود سمٌر نور وشرٌكته -  24

 9689برلم       21191117، تارٌخ :  3712  2124/11/19محمود سمٌر محمود نور وشركاه  سارى حتى  -  25

 9689برلم       21191117، تارٌخ :  3712  2124/11/19احمد وعمرمحمود سمٌر نور وشرٌكتهما  سارى حتى  -  26

 5823برلم       21191121، تارٌخ :  3719  2124/11/26احمد محمود مصطفى وشرٌكه  سارى حتى  -  27

 5823برلم       21191121، تارٌخ :  3719  2124/11/26محمود مصطفى محمود الوكٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  28

 12314برلم       21191121، تارٌخ :  3717  2124/11/26احمد سعد عبد هللا عبد الرؤؾ وشركاه  سارى حتى  -  29

 4168برلم       21191121، تارٌخ :  3715  2123/11/27اسامه ٌوسؾ ثابت وشركاه  سارى حتى  -  31

 1348برلم       21191124، تارٌخ :  3784سٌد بدوى واوالده     -  31

 1348برلم       21191124، تارٌخ :  3785سٌد بدوى واوالده     -  32

 1348برلم       21191124، تارٌخ :  3786سٌد بدوى واوالده     -  33

 1159برلم       21191128، تارٌخ :  3828  2124/1/12احمد حسنٌن وشركاه  سارى حتى  -  34

 1262برلم       21191131، تارٌخ :  3859  2124/15/17جون عبد المالن عطٌه وشرٌكه  سارى حتى  -  35

 1262برلم       21191131، تارٌخ :  3859  2124/15/17جون عبد المالن عطٌه وشرٌكته  سارى حتى  -  36

 5416برلم       21191131، تارٌخ :  3865  2124/16/13جوزٌؾ سعد ٌوسؾ وشركاه  سارى حتى  -  37

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1415برلم       21191111ولٌد ٌحٌى عبد الحلٌم ابو ؼزاله  تجدٌد الرهن التجارى لصالح االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو
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