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برلم  22111123، لٌد فى  122222.222عبد الواحد عبد المتجلً فتحً عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الدور االول علوي / مجمع الكٌنج للصناعات الصغٌره 26و12عن صناعات غذائٌه ، بجهة : الوحد  15322

عن تجارة وتورٌد  15425برلم  22111122، لٌد فى  122222.222، رأس ماله ،  صفٌه سٌد عطا دمحم  ، تاجر فرد  -  55

 12الحً  - 3منطمه  -لطاع ج  -425لطعه  -العدد ولطع الغٌار ومستلزمات المصانع ، بجهة : الدور االرضً 

عن تصنٌع  15426برلم  22111122، لٌد فى  12222.222عالء صالح عبده سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 سنتر اإلسراء والمعراج 32مجاورة  3وتشكٌل معادن وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : وحدة رلم 

عن مركز  15313برلم  22111125، لٌد فى  22222.222دمحم رفعت ابراهٌم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 3/12/1تشغٌل وصٌانة سٌارات ، بجهة : المنطمة الصناعٌة الثالثة ق 

عن  15412برلم  22111112، لٌد فى  122222.222سمٌر دمحم محمود جوده الحاج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 22مشروع الجوهره مول لطعة  124،  123تورٌد وتجارة ماكٌنات اللحام وجمٌع مستلزماتها ، بجهة : 

عن مكتب  15426برلم  22111112، لٌد فى  52222.222  مصطفً شحاته دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  51

 5مدخل أ  الحً   31مج   32هندسً مماوالت عامة وتورٌدات ، بجهة : ع 

عن تجارة مالبس  15441برلم  22111122، لٌد فى  32222.222رضا محمود عبدالفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 14الحً  -541لطعه  -جاهزه ، بجهة : الدور االرضً 

عن تجارة  15324برلم  22111124، لٌد فى  21222.222محمود رمضان طه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 12دور ارضً مجاورة  36عمارة  1وتورٌد اإلطارات والبطارٌات ، بجهة : شمة 

عن تورٌدات  15426برلم  22111111د فى ، لٌ 52222.222دمحم السٌد دمحم السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 512عمومٌة ، بجهة : الحى الثانً عشر لطعة 

عن تورٌدات  15411برلم  22111114، لٌد فى  52222.222أحمد دمحم عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 mc 222الجوهرة مول لطعة  344عمومٌة ومكتبٌة ، بجهة : محل 

عن  15421برلم  22111114، لٌد فى  52222.222دمحم صفً الدٌن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أحمد دمحم  -  64

 MC 314مول اإلخوة لالستثمار لطعة  12تورٌدات عمومٌة ومستلزمات مصانع ، بجهة : محل 

عن  15432برلم  22111122، لٌد فى  12222.222مكتب ابو عوف للهندسة والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 26ام سً  3لطعة  1الدور  3ع  4مكتب هندسً ومماوالت ، بجهة : وحدة رلم 

عن مصنع  15452برلم  22111124، لٌد فى  122222.222احمد دمحم سمبو احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الصناعٌة الدوبٌكً المنطمة 6جنوب غرب أ / 112اكٌاس بالستٌن ، بجهة : لطعة رلم 

عن مصنع  15452برلم  22111124، لٌد فى  122222.222احمد دمحم سمبو احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 اكٌاس بالستٌن ، بجهة : شارع الجمهورٌة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  15416برلم  22111126، لٌد فى  5222.222ناجً دمحم محًٌ الدٌن حجازي بزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 / المشروع االستثماري2/ عماره 11لطع غٌار اجهزة منزلٌة ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات عمومٌة ،  15325برلم  22111124، لٌد فى  12222.222دمحم ماجد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الحى الثانى عشر 123عمارة  1بجهة : شمة 

عن  15416برلم  22111126، لٌد فى  5222.222لدٌن حجازي بزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناجً دمحم محًٌ ا -  22

 شارع بورسعٌد بجوار مركز الشرطه م بلبٌس 6لطع غٌار اجهزة منزلٌة ، بجهة : 

لٌد فى ،  52222.222مكتب إنجى أحمد فرج أحمد فرج للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 أول 162لطعة  cلطاع د 14عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الحً  15326برلم  22111124

عن تصنٌع  15322برلم  22111125، لٌد فى  5222.222مٌرفت أحمد دمحم أحمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 2عنبر أ جزء  61وتجمٌع األدوات الكهربائٌة ، بجهة : مجمع كٌنج وحدة 

عن تجارة بٌع  15422برلم  22111122، لٌد فى  52222.222محمود السٌد عٌسً ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ثانً العاشر 21مجاورة  65لطعة  1وشراء السٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : محل رلم  

عن تجارة  15422برلم  22111114، لٌد فى  25222.222اسالم محمود حسن على حمور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 25مجاورة  12الورق االستٌكر ، بجهة : الدور االرضً لطعة 

 15453برلم  22111124، لٌد فى  252222.222احمد عبداللطٌف عبدالموجود رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 3/12رلم / عمار 2/ مجاوره 3عن سوبر ماركت ، بجهة : محل رلم 

عن  15452برلم  22111125، لٌد فى  122222.222أحمد عبدالسالم السٌد عبدالسالم أحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مجمع عبدالممصود 2مكتب  11المماوالت العامه وتورٌد مواد بناء ، بجهة : عمارة 

عن تورٌدات  15323برلم  22111124، لٌد فى  52222.222عبٌر كمال عبدالرحٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 امام دار المناسبات االردنٌة 15عمومٌة ، بجهة : الدور االرضً المركز العالمى 

عن تورٌد وتركٌب  15321برلم  22111125، لٌد فى  12222.222دمحم عمٌره حسن عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 اسواق الجملة المرحلة الرابعة االردنٌه 35ر فٌما عدا االنترنت ، بجهة : الوحدة وصٌانة انظمة الحرٌك واالنذا

عن تورٌد وتركٌب  15321برلم  22111125، لٌد فى  12222.222دمحم عمٌره حسن عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عبد المتاح ابراهٌم وصٌانة انظمة الحرٌك واالنذار فٌما عدا االنترنت ، بجهة : نمباس بملن جمال

عن تجارة  15422برلم  22111122، لٌد فى  52222.222احمد نصر دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 3مستلزمات المصانع والشركات والهٌئات الحكومٌه والمماوالت العامه واالستثمار العماري واالعمال الجمركٌه ، بجهة : وحده

 مدخل ب/نموذج د/22/عماره31/مجاوره 

عن  15422برلم  22111111، لٌد فى  52222.222شروق أحمد خلٌفة شرف النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مدخل ب ثان 1مربع  13عمارة  11شمة  52تورٌدات عمومٌة ، بجهة : مجاورة 

عن تورٌدات  15422برلم  22111114، لٌد فى  52222.222دمحم حمدى مصطفً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 1مجاوره  422عمومٌة عدا الكمبٌوتر والحاسب اآللً ، بجهة : فٌال 

عن تجارة لطع  15451برلم  22111124، لٌد فى  52222.222ابراهٌم دمحم عطٌه سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 / الحً التاسع21/ مجاوره 12غٌار سٌارات ، بجهة : لطعه 

، لٌد فى  22222.222مكتب امٌر احمد السٌد ٌوسف لنمل العمال والرحالت الداخلٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 الدور االرضً الحى الرابع عشر 36عن مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌة ، بجهة : عمار رلم  15322برلم  22111124



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  15421برلم  22111112، لٌد فى  122222.222اله ،  مخلوف عبدالواحد ٌوسف حسن  ، تاجر فرد ، رأس م -  25

 51مجاورة  1لطعة  2مماوالت عمومٌة وتورٌدات عامة ، بجهة : شمة 

عن مكتبة ، بجهة  15414برلم  22111113، لٌد فى  5222.222دمحم عبد النبً عواد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 2اورة مج 21الحً  1سوق رلم  3: المحل رلم 

، لٌد فى  12222.222مكتب اسالم دمحم عبد الغنً دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الحً العاشر 1لطاع أ منطمه  1عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : لطعة  15424برلم  22111112

عن سوبر  15462برلم  22111125، لٌد فى  32222.222، رأس ماله ،  محمود عزت فرحات عبدالعزٌز  ، تاجر فرد  -  22

 6ق/ محل رلم  42ماركت ، بجهة : االردنٌه/ مول الماسه /لطعه

عن حلوى من عجٌن  15465برلم  22111126، لٌد فى  32222.222اٌمن على دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 31االسراء مجاورة  سنتر 56وخبز افرنجى ، بجهة : محل 

مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات عباس عبد البدٌع مصطفً شحاته بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

/ الدور 16عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات ، بجهة : محل رلم  15461برلم  22111125، لٌد فى  12222.222

 41جاوره االول علوي/ مشروع الزهور سنتر / م

عن  15311برلم  22111125، لٌد فى  52222.222عماد عبدالباسط على عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 أ مجمع تبارن الصناعى32تورٌدات عمومٌة وتجارة مواد التعبئة والتغلٌف ، بجهة : الوحدة 

عن مطعم وتورٌد  15314برلم  22111125، لٌد فى  52222.222إٌهاب حمد راتب حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 32مجاورة  6/5مواد غذائٌة ، بجهة : شارع المعهد الدٌنى لطعة 

عن تجارة البن ،  15415برلم  22111113، لٌد فى  12222.222حازم احمد زكً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 45 ج الدور االرضً الشروق سنتر مجاورة 32بجهة : محل 

عن تورٌد  15422برلم  22111112، لٌد فى  122222.222نها محسن عبد النبً النحراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 المركز العالمً االردنٌة 22خامات بالستٌن والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : مكتب رلم 

عن  15434برلم  22111111، لٌد فى  12222.222  دمحم عصام بغدادي بغدادي الصنافٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  15

 32/سنتر البركه /مجاوره 45تشكٌل وتشغٌل معادن وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة لطع  15322برلم  22111124، لٌد فى  12222.222حمدي جاب هللا دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مول الصباح االردنٌة 2عمارة  1ة غٌار سٌارات ، بجهة : الوحد

عن تجارة  15411برلم  22111112، لٌد فى  12222.222دمحم صالح ابوالفتوح حفنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 31مجاورة  122مدخل أ شمة  23وتورٌدات لطع غٌار سخانات ، بجهة : عمارة 

عن  15442برلم  22111121، لٌد فى  152222.222رأس ماله ،  هشام صبحً عبد الرحمن مكرم هللا  ، تاجر فرد ،  -  12

 ج المنطمه الصناعٌة 21تعبئة وتغلٌف ، بجهة : الوحده 

عن  15442برلم  22111121، لٌد فى  152222.222هشام صبحً عبد الرحمن مكرم هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 حً عبد الرحمن مكرم هللاتعبئة وتغلٌف ، بجهة : تلوانة الباجور بملن صب

عن مركز  15463برلم  22111125، لٌد فى  52222.222احمد عبدالنبً رشٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ثانً العاشر من رمضان- 26مجاوره 312تأهٌل وتنمٌه بشرٌه ، بجهة : 

عن تجارة  15464برلم  22111125لٌد فى  ، 122222.222حسن حسن ابراهٌم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 1مجاورة  2وتجهٌز سٌارات زوي االحتٌاجات الخاصة ، بجهة : فبال 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  22111122، لٌد فى  32222.222مكتب حسن احمد حسن العدوى للرحالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 الحى العاشر 15شمه  24عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : عمارات  15462

عن تورٌدات  15416برلم  22111113، لٌد فى  25222.222ابراهٌم السٌد احمد عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 4عمارة  6شمه  1مربع  32لطع غٌار وخامات صلب ، بجهة : مج

،  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  مكتب رمضان دمحم عبدالسالم عٌسى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تا -  124

لطاع د  1246عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات ، بجهة : الدور االرضى لطعه  15412برلم  22111113لٌد فى 

 الحى العاشر

عن مطعم  15421برلم  22111112، لٌد فى  152222.222هانً محمود علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 المجاورة التاسعة 1/22المأكوالت ، بجهة : محل رلم  وتجهٌز

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم سٌد احمد وشرٌكه   شركة  ،  صناعات هندسٌة اسطمبات ولطع غٌار وخطوط انتاج واالالت   ،رأس مالها    -  1

، عن صناعات هندسٌة اسطمبات ولطع غٌار وخطوط انتاج واالالت ،  15424م برل 22111122،لٌدت فى  122222.222

 Cمجمع تبارن الصناعى مبنً   46بجهة : وحده صناعٌة رلم 

 

 22111111،لٌدت فى  122222.222شركه ماجد مبسوط سٌد وشرٌكته   شركة  ،  الصناعات الكهربائٌه  ،رأس مالها    -  2

( بمجمع )ج( بمشروع المجمعات الصناعٌه الصغٌره 22هربائٌه ، بجهة : الوحده رلم )، عن الصناعات الك 15433برلم 

 والمتوسطه

 2222.222شركة سمٌر سعٌد عبدالرحمن وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال الخراطة وتشغٌل المعادن   ،رأس مالها    -  3

بالمنطمة الصناعٌة  121ل المعادن ، بجهة : المطعة ، عن المٌام باعمال الخراطة وتشغٌ 15321برلم  22111124،لٌدت فى 

 A6جنوب غرب 

،لٌدت فى  122222.222صالح حمدي ابو المجد وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  4

الحً  11المجاورة  12، عن مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الدور االرضً المطعة رلم  15431برلم  22111112

 الثانً تمسٌم اهالً

،لٌدت فى  22222.222شركة أحمد دمحم الدسولً وشركاه   شركة  ،  مصنع لصناعة منتجات المطاط   ،رأس مالها    -  5

 C2عنبر ب  16، عن مصنع لصناعة منتجات المطاط ، بجهة : وحدة صناعٌة رلم  15412برلم  22111112

ت العامه م. مكرم زكرٌا حافظ المسٌرى وشركاة   شركة  ،  مماوالت عامه   ،رأس مالها   شركه المروة للمماوال -  6

بالدور الثالث علوى سنتر  11، عن مماوالت عامه ، بجهة : الوحدة رلم  15444برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222

 MC-3-1المباركٌه الممام على المطعه رلم 

 122222.222ٌكه   شركة  ،  تصنٌع مالبس جاهزه والمنسوجات وتصدٌر  ،رأس مالها   مصطفً دمحم دمحم صبري وشر -  2

، عن تصنٌع مالبس جاهزه والمنسوجات وتصدٌر ، بجهة : لطعه االرض الصناعٌه رلم  15442برلم  22111122،لٌدت فى 

 6المنطمه الصناعٌه جنوب غرب أ-326

،لٌدت فى  62222.222ات عمومٌه وتورٌد الرخام ومستلزماته  ،رأس مالها   دمحم بخٌت امٌن وشرٌكٌه   شركة  ،  تورٌد -  2

/البتراء مول مرحله اولً 11، عن تورٌدات عمومٌه وتورٌد الرخام ومستلزماته ، بجهة : وحده 15423برلم  22111122

 /االردنٌه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22111123، وفى تارٌخ    1222ثروت دمحم تمى ادٌب الكاشف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد

تم    22111123، وفى تارٌخ    1315تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : زٌنب دمحم مصطفى عبد المادر السعٌدى  ،     - 2

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     22111124، وفى تارٌخ    13221جٌهان امام عبدالشافى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22111125، وفى تارٌخ    12146فرد  ،  سبك لٌده برلم : حمدى طاهر عبدهللا دمحم  ،  تاجر    - 4

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22111113، وفى تارٌخ    11525لٌلٌان عادل عزٌز حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22111114، وفى تارٌخ    5144سبك لٌده برلم :  السهٌلً عبدالحافظ عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،    - 6

 محو المٌد

تم    22111114، وفى تارٌخ    5144مكتب السهٌلى عبد الحافظ للرحالت و نمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     22111114، وفى تارٌخ    14222،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فوزى عبدالعلٌم السٌد عامر     - 2

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22111112، وفى تارٌخ    1322عادل السٌد سلمى سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد

تم محو/شطب    22111112، وفى تارٌخ    5562تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   احمد عبدالفتاح دمحمعبد الهادي  ،   - 12

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    13521دمحم زكرٌا محمود انسى المطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    12132حمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم جمال احمد كمال عبدالر   - 12

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22111121، وفى تارٌخ    1125نظمى ٌوسف صلٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو المٌد



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    22111122، وفى تارٌخ    6322سبك لٌده برلم : امام حسن على بدر  ،  تاجر فرد  ،     - 14

 المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111125وفً تارٌخ ،   2263دمحم عوض عوٌس جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   522222.222:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111122وفً تارٌخ ،   11362اٌمن دمحم مصطفى بالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111122وفً تارٌخ ،   14223ر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن مصطفً عز الدٌن مصطفً  تاج -  3

 جنٌه   522222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111122وفً تارٌخ ،   12612محمود دمحم سعٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   522222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   6235سعٌد عبد الموى العٌسوى حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111111وفً تارٌخ ،   12326ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال دمحم عبدالرسول النوب -  6

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  15212مكتب لٌزه صلٌب مكسٌموس للرحالت الداخلٌه ونمل عمال المصانع بسٌارات الغٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111111فً تارٌخ ، و

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111111وفً تارٌخ ،   14234فٌض هللا لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   52222.222له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111113وفً تارٌخ ،   15152ٌوسف السٌد علً رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ   13326ات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مكتب عفٌفه مختار فرج عبدالنور للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشرك -  12

 جنٌه   32222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111113، 

 تم تعدٌل رأس المال  22111114وفً تارٌخ ،   13212عبدالوهاب سعد عبدالوهاب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   222222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111114وفً تارٌخ ،   12212زكرٌا السعدى دمحم غٌاتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22111112وفً تارٌخ ،   13314فتاح دمحم مصطفى حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبدال -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22111112وفً تارٌخ ،   11655دمحم سعٌد عبدالمنعم عبدالمادر دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22111112وفً تارٌخ ،   14162عبدالحى دمحم عبدهللا البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   322222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15352مكتب ماهر عوض بشارة داود للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111111

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111111وفً تارٌخ ،   12215فرد ،، سبك لٌده برلم ملكه دمحم سٌد احمد احمد  تاجر  -  12

 جنٌه   322222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111122وفً تارٌخ ،   1253عماد فوزى فرج فاكٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   252222.222دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111122وفً تارٌخ ،   12235حسن السٌد عبده سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111121وفً تارٌخ ،   14512بك لٌده برلم احمد صدٌك دمحم عباس  تاجر فرد ،، س -  22

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111126وفً تارٌخ ،   4222عزت عبدالحمٌد علً حفنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1522222.222المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111126وفً تارٌخ ،   15415حازم احمد زكً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111123وفً تارٌخ  14121عمر سعد محمود عبد هللا عتٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ارضً مبنً و سنتر مٌن مان  12محل  26/3الـتأشٌر:   ، المحور المركزى ق 

تم تعدٌل العنوان ,  22111123وفً تارٌخ  15326ده برلم    نٌفٌن حسن عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  2

 23مجاورة  6وصف الـتأشٌر:   ، دور ارضً عمار 

وفً تارٌخ  14222مكتب دمحم محمود احمد حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 32مجاوره  15محل بالدور االرضً لطعه  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 22111123

مكتب دمحم محمود احمد حسن لتجارة السٌارات والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 32مجاوره  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضً لطعه  22111123وفً تارٌخ  14222

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111123وفً تارٌخ  14166ى دمحم ابوالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبر -  5

  5مجاورة  22عمارة  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل  22111123وفً تارٌخ  15322عبد الواحد عبد المتجلً فتحً عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الدور االول علوي / مجمع الكٌنج للصناعات الصغٌره  26و12, وصف الـتأشٌر:   ، الوحد العنوان 

تم  22111124وفً تارٌخ  15322مكتب سالمة دمحم على النجدى للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  41ر مجاورة الدور االول علوى الزهور سنت 26تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  15326مكتب إنجى أحمد فرج أحمد فرج للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 أول  162لطعة  cلطاع د 14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحً  22111124

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15322عمر أسامة رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 42هاٌدي سنتر مجاورة  112الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15321زهراء دمحم شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الصفا مودرن 25الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111124وفً تارٌخ  15325ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ماجد دمحم عل -  11

 الحى الثانى عشر  123عمارة  1، شمة 

وفً تارٌخ  15322مكتب امٌر احمد السٌد ٌوسف لنمل العمال والرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الدور االرضً الحى الرابع عشر  36لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم تم تعدٌل ا 22111124

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15322حمدي جاب هللا دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 مول الصباح االردنٌة  2عمارة  1الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15324ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود رمضان طه سلٌما -  14

 12دور ارضً مجاورة  36عمارة  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15323عبٌر كمال عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 امام دار المناسبات االردنٌة  15ور االرضً المركز العالمى الـتأشٌر:   ، الد

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  12361اسالم مصطفى عبدالداٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 مول المباركٌة االردنٌة 16وصف الـتأشٌر:   ،  مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15322، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مٌرفت أحمد دمحم أحمد عبدالرحٌم -  12

  2عنبر أ جزء  61وصف الـتأشٌر:   ، مجمع كٌنج وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15313دمحم رفعت ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 3/12/1مة الصناعٌة الثالثة ق الـتأشٌر:   ، المنط

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111125وفً تارٌخ  2626جمعه دمحم السٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 B3مجمع الصناعات الصغٌرة  55، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15314إٌهاب حمد راتب حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  32مجاورة  6/5الـتأشٌر:   ، شارع المعهد الدٌنى لطعة 

وفً تارٌخ  14661مكتب امال دمحم موسى شاهٌن للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 422لطاع د لطعة  1لطعة  12لحً تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة دور ارضً ا 22111125

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15311عماد عبدالباسط على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 أ مجمع تبارن الصناعى 32وصف الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15312   دمحم عبدالعاطى عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  23

 25المجاورة  61وصف الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111125وفً تارٌخ  2626جمعة دمحم السٌد جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 B3مجمع الصناعات الصغٌرة  55، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111125وفً تارٌخ  2626السٌد جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمعة دمحم -  25

 B3مجمع الشهابً  51، وحدة رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15321دمحم عمٌره حسن عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 اسواق الجملة المرحلة الرابعة االردنٌه 35دة الـتأشٌر:   ، الوح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15321دمحم عمٌره حسن عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، نمباس بملن جمال عبد المتاح ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15312برلم     إٌمان أحمد عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  22

  41مربع ب نموذج د مجاورة  12شمة  1وصف الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  15315ولٌد هالل السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المركز العالمً /االردنٌه دور ارضً /مول 51الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111126وفً تارٌخ  15316شرٌف ٌحًٌ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  1شمة  22عصفور الجنة عمارة  62، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126تارٌخ  وفً 14121عمر سعد محمود عبد هللا عتٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 العاشر من رمضان 42مجاورة  4شمه  23مربع  22وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  15311محمود احمد حسن ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 42/الدوراالرضً مج42وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15312احمد ابراهٌم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 االردنٌه- 322الـتأشٌر:   ، مول شمس ش 

تارٌخ وفً  15312مكتب احمد حسنً سعد دمحم لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ب2مدخل 52مجاوره 4عماره 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 22111122

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15422محمود السٌد عٌسً ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ثانً العاشر 21مجاورة  65لطعة  1الـتأشٌر:   ، محل رلم  

وفً تارٌخ  15424ة طه شعبان عوضٌن لتورٌد العمالة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحم -  36

  1شمة  112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، غرب الحً العاشر عمارة  22111122

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15421اشرف صالح دمحم احمد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 21لطعه-22الـتأشٌر:   ، مجاوره

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15422احمد نصر دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 /مدخل ب/نموذج د22/عماره31/مجاوره  3الـتأشٌر:   ، وحده

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  15422فرد ،  سبك لٌده برلم    شروق أحمد خلٌفة شرف النجار ، تاجر  -  31

 مدخل ب ثان 1مربع  13عمارة  11شمة  52وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  6235سعٌد عبد الموى العٌسوى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 العاشر A4المنطمة  25لطعه صناعٌه الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  1412دمحم صبحى عبدالحكٌم الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 أول  6جنوب غرب أ 435الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111تارٌخ  وفً 15426دمحم السٌد دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 512الـتأشٌر:   ، الحى الثانً عشر لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  11221دمحم محمود دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 شارع انور المفتً ICلطعة  B1الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  13125دى دمحم عبدالحلٌم دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شا -  44

  42ب مجاورة  52لطعة  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22111111وفً تارٌخ  15425روٌدا حماده سعٌد احمد شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 مدخل االسكان االجتماعً العاشر 122لطعة  22الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  1412دمحم صبحى عبدالحكٌم عبدهللا الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 أول 6جنوب غرب أ 435وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  1412دهللا الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى عبدالحكٌم عب -  42

  223لطعة  12وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15411دمحم صالح ابوالفتوح حفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 31مجاورة  122مدخل أ شمة  23الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  15412سمٌر دمحم محمود جوده الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 22مشروع الجوهره مول لطعة  124،  123وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  15421مخلوف عبدالواحد ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  51مجاورة  1لطعة  2وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15413شٌماء عبداللطٌف علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 11الحً  1عمارة  3الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  15414حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبد النبً عواد -  52

  2مجاورة  21الحً  1سوق رلم  3الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

وفً  15412مكتب رمضان دمحم عبدالسالم عٌسى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لطاع د الحى العاشر 1246تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعه  22111113خ تارٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111113وفً تارٌخ  15415حازم احمد زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 45ج الدور االرضً الشروق سنتر مجاورة  32، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  15416ابراهٌم السٌد احمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 4عمارة  6شمه  1مربع  32الـتأشٌر:   ، مج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  12232ناصر لحظى ٌونان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 المعراج سنتر  32مجاورة  125أشٌر:   ، محل رلم الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  15423دمحم خالد عبدالونٌس حسنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 محطة االتوبٌس مركز المدٌنة  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  12416،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم منٌر عبدالعاطى عاشور ، تاجر فرد  -  52

 1عمارة د وحدة رلم  MC3 31وصف الـتأشٌر:   ، االردنٌة مركز المروة لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  15412عصام عبد الغنً مصطفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 سوق المجاوره العاشره 2مربع  12مجاوره  21ٌر:   ، وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  15421أحمد دمحم دمحم صفً الدٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 MC 314مول اإلخوة لالستثمار لطعة  12وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111114وفً تارٌخ  6215اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم ابراهٌم سلٌم ، ت -  61

 أ 6جنوب غرب  112، لطعة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  15422اسالم محمود حسن على حمور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 25مجاورة  12وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضً لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  15422دمحم حمدى مصطفً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 1مجاوره  422الـتأشٌر:   ، فٌال 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  6215السٌد دمحم ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  6جنوب غرب أ 112، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111114وفً تارٌخ  6215السٌد دمحم ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  5،  4محل رلم  3هاٌدى سنتر  51، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  12212 زكرٌا السعدى دمحم غٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 4شمة  33عمارة  54الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  15411أحمد دمحم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

  mc 222الجوهرة مول لطعة  344الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15425ٌحًٌ السٌد الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام  -  62

 االردنٌة 2مول المدس مرحلة  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15426مصطفً شحاته دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 5مدخل أ  الحً   31مج   32ـتأشٌر:   ، ع ال

وفً تارٌخ  15424مكتب اسالم دمحم عبد الغنً دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الحً العاشر 1لطاع أ منطمه  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة  22111112

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15421مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً محمود علً مح -  21

 المجاورة التاسعة 1/22الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  15422نها محسن عبد النبً النحراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 المركز العالمً االردنٌة 22تب رلم وصف الـتأشٌر:   ، مك

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  15422نشوه محسن عبد النبً النحراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 االردنٌة 5شارع  11وصف الـتأشٌر:   ، عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  2624   دمحم عبد الرؤف دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  24

نموذج  15الوحده  3طرٌك مصر االسماعٌلٌه شمه 162بالمرحله االولً بمشروع عمارات مٌنا سنتر الكائنه  1الـتأشٌر:   ، العمار 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15432الخضري للخبز السٌاحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مجمع عبد الممصود االردنٌة 2عمارة  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  15432ولٌد لطفً دمحم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  41مجاورة  12مربع  13عمارة  4الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  12215لكه دمحم سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  22

 مجمع ج المجمعات الصناعٌه الصغٌرة والمتوسطه بالمنطمه جنوبٌه 12الـتأشٌر:   ، ورشه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111تارٌخ وفً  12122هانى حسن عبدالسالم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، العدلٌه / بلبٌس



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  15434دمحم عصام بغدادي بغدادي الصنافٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 32/سنتر البركه /مجاوره 45وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  15432الرحٌم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبد  -  22

 66مجاوره  13عماره  1الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  15435احمد دمحم ابراهٌم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ( الحً العاشر 1لطاع )د( منطمه ) 513، لطعه  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  15436اشرف دمحم عبدربه دمحم الطنانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 /مربع أ / مشروع مبارن لالسكان  55/مجاوره32/عماره 3وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15441، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا محمود عبدالفضٌل -  23

 14الحً  -541لطعه  -الـتأشٌر:   ، الدور االرضً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  12235حسن السٌد عبده سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 العاشر 32ور االرضً مول المركز العالمً التجاري لطعة الد 52الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  15432مكتب ابو عوف للهندسة والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 26ام سً  3لطعة  1الدور  3ع  4وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  15442تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفً امٌن زٌدان عبد العال ، -  26

 ثان العاشر 36مجاورة  22عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15431سلٌمان زكرٌا سلٌمان اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 2سً  121عة الـتأشٌر:   ، لط

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  14154رٌم عبد الحلٌم صادق عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ملن /سعٌد ابراهٌم 1232لطعه  1وصف الـتأشٌر:   ، لطعه د 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121تارٌخ  وفً 14154رٌم عبد الحلٌم صادق عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، حى المغازى 

وفً  15442مكتب رمضان دمحم عبد الباسط حسٌن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 41وق مجاورة الزهور سنتر س 115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم  22111121تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  15442هشام صبحً عبد الرحمن مكرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ج المنطمه الصناعٌة  21وصف الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121 وفً تارٌخ 15442هشام صبحً عبد الرحمن مكرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، تلوانة الباجور بملن صبحً عبد الرحمن مكرم هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111121وفً تارٌخ  15443ماتلدة ثابت كامل حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

   62بالزا مجاورة  25، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111121وفً تارٌخ  15443كامل حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماتلدة ثابت  -  14

 11دور ثالث ش متولى الشعراوى اخر مصطفى النحاس ق 16، شمه 

وفً  15446    مكتب دمحم صالح دمحم السٌد سالمه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  15

  16بلون ج شمة  12عمارة  54تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة  22111121تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  14512احمد صدٌك دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 B3نطمة الصناعٌة شرق مجمع مبارن الصناعً الم Iمبنً 142الـتأشٌر:   ، وحدة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  15445مكتب دمحم بدر جوده سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  2شمة  15عمارة  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحً  22111121

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  15452برلم    حافظ رمزى دمحم علً عارف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  12

 15مجاوره  5دور ارضً لطعه  1الـتأشٌر:   ، وحده رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  15441اسامه دمحم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ت الصغٌره والمتوسطه بالمنطمه الجنوبٌهمجمع ب المجمعا 21الـتأشٌر:   ، وحده رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111124وفً تارٌخ  12216هٌثم دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  4شمة  123/122لطعة  26، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  15455عبدالسالم عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 سنتر البركه -32مجاوره -علوي 1وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  15456احمد مختار عبدالغنً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 اشر/ الحً الع 1/ لطاع أ/ منطمه 322وصف الـتأشٌر:   ، لطعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15454اسماء دمحم صالح الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 14/ الح126ً/ عماره6الـتأشٌر:   ، شمه

ل العنوان , تم تعدٌ 22111124وفً تارٌخ  15223عبدهللا عبد المنعم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الصفا مودرن االردنٌة 25وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  14242احمد سلٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 مبنى أ مجمع تبارن  32الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  15453د ،  سبك لٌده برلم    احمد عبداللطٌف عبدالموجود رضوان ، تاجر فر -  126

  3/12/ عمار رلم 2/ مجاوره 3, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15451ابراهٌم دمحم عطٌه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 / الحً التاسع21وره / مجا12الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  14242أحمد سلٌم سٌد أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 مبنً أ مجمع تبارن  32الـتأشٌر:   ، وحدة 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22111124وفً تارٌخ  14242أحمد سلٌم سٌد أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 26الدور الثانى الوحدة  1الـتأشٌر:   ، مجاورة الثالثة فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15452احمد دمحم سمبو احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 المنطمة الصناعٌة الدوبٌكً   6جنوب غرب أ / 112الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  15452احمد دمحم سمبو احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15463احمد عبدالنبً رشٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ثانً العاشر من رمضان- 26مجاوره 312لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان  22111125وفً تارٌخ  15452أحمد عبدالسالم السٌد عبدالسالم أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 مجمع عبدالممصود 2مكتب  11, وصف الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  15464سبك لٌده برلم     حسن حسن ابراهٌم علً ، تاجر فرد ،  -  114

 1مجاورة  2الـتأشٌر:   ، فبال 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15462مكتب نوره صبحً عبد المالن شلبً للرحالت الداخلٌة ونفل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 61مجاورة رلم  33:   ، الدور االرضً لطعة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 22111125وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15452غادة على خلٌل علوان الحسنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  1محل  235لطعة  13وصف الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  11122   احمد عبدالممصود احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  112

 مول الصفا للتنمٌه العمرانٌه  122وصف الـتأشٌر:   ، وحده رلم

مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات عباس عبد البدٌع مصطفً شحاته بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

/ الدور االول علوي/ مشروع الزهور سنتر 16وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم  تم تعدٌل العنوان , 22111125وفً تارٌخ  15461

 41/ مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  15462محمود عزت فرحات عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  6ق/ محل رلم  42وصف الـتأشٌر:   ، االردنٌه/ مول الماسه /لطعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  15356اهد عبدالحلٌم محمود البابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  122

 122لطعه  1شمه 11الـتأشٌر:   ، مجاورة 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22111126وفً تارٌخ  15356عاهد عبدالحلٌم محمود البابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 شارع دمشك بملن /حسام ابوزٌد)تم المحو( 55الـتأشٌر:   ، المحطه الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  5423سمٌر فتح هللا احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  52مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الدور االرضى عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  15416ازي بزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناجً دمحم محًٌ الدٌن حج -  123

 / المشروع االستثماري2/ عماره 11وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  15416ناجً دمحم محًٌ الدٌن حجازي بزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 شارع بورسعٌد بجوار مركز الشرطه م بلبٌس 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111126وفً تارٌخ  15465اٌمن على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 31سنتر االسراء مجاورة  56، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111122وفً تارٌخ  15421ده برلم    ولٌد دمحم دمحم ممدوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  126

 مجمع تبارن - 125، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  13122دمحم على على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 السنترالب دور اول علوى دوان تاون امام 11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم  22111122وفً تارٌخ  15462مكتب حسن احمد حسن العدوى للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الحى العاشر 15شمه  24تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمارات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15422اسالم دمحم منصور علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 االردنٌه -مجمع عبدالممصود  2عماره  4الـتأشٌر:   ، شمه 

وفً تارٌخ  15423مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات خالد فهمً ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 32مجاوره  -لفتوح سنتر ا 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  22111122

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  15422احمد عبدالفتاح حامد السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 / دور ثانً / مول المباركٌه / االردنٌه 4وصف الـتأشٌر:   ، شمه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111122فً تارٌخ و 15461دمحم جمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 اسواق الجمله 123، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6225دمحم الشافعى دمحم ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 سنتر البناؤون المصرٌون  46مج -124الـتأشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6225عً دمحم ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم الشاف -  134

 سنتر البناءوون المصرٌون  46مج- 124الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6225دمحم الشافعً دمحم ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

  2مجمع البناؤون المصرٌون محل  46ـتأشٌر:   ، مجال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15462منً السٌد عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 - 12لطاع ج الحً  622الـتأشٌر:   ، الدور االرضً لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6234،  سبك لٌده برلم    فاروق فؤاد هاشم عبدالواحد ، تاجر فرد  -  132

 أرضً  42ق  41الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6234فاروق فؤاد هاشم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الثانً ب الحً  12الـتأشٌر:   ، مركز سٌناء التجارى محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111122وفً تارٌخ  15425صفٌه سٌد عطا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 12الحً  - 3منطمه  -لطاع ج  -425لطعه  -، الدور االرضً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  15426عالء صالح عبده سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 سنتر اإلسراء والمعراج  32مجاورة  3الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  11451داود بان لمواد التعبئة والتغلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بٌترا مول مرحلة اولى   12وصف الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  6234فاروق فؤاد هاشم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ارضً  42ق  41الـتأشٌر:   ، مج 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111123وفً تارٌخ  13613برلم   دمحم نبٌل عبدالرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامه )فً حدود المصرح به(

تم تعدٌل النشاط , 22111123وفً تارٌخ  12262دمحم على السٌد على خلٌل الحمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اط تصدٌروصف التأشٌر:  اضافه نش

مكتب دمحم محمود احمد حسن لتجارة السٌارات والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تجارة السٌارات والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات22111123وفً تارٌخ  14222

وفً تارٌخ  14222ن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم محمود احمد حس -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تجارة السٌارات والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات22111123



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111123وفً تارٌخ  14166صبرى دمحم ابوالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اصبح النشاط تورٌد سٌارات للشركات ومكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111122وفً تارٌخ  11125خالد عبداللطٌف عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات معدات وحدات مٌكانٌكٌة وكهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111122وفً تارٌخ  12612محمود دمحم سعٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 6من المجموعة  36والفمرة  11اضافة نشاط االستٌراد عدا المجموعة 

م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ت22111111وفً تارٌخ  11221دمحم محمود دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اصبح النشاط تصنٌع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111111وفً تارٌخ  6235سعٌد عبد الموى العٌسوى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

مالبس الجاهزة وصباغة وتجهٌز التأشٌر:  اصبح الامة مصنع النتاج وتصنٌع االلمشة المنسوجة والترٌكو الدائري والمستطٌل وال

 جمٌع انواع االلمشة والمفروشات والترٌكو والمالبس الجاهزة للنفس وللغٌر والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111112وفً تارٌخ  14124وجٌه السعدى ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ربائٌة ومٌكانٌكٌةالتأشٌر:  اضافة نشاط مماوالت كه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111114وفً تارٌخ  12212زكرٌا السعدى دمحم غٌاتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح النشاط مماوالت عامة وخدمات عمارٌة

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:   تم22111114وفً تارٌخ  12556ولٌد صالح هاشم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اصبح النشاط استثمار عمارى ورحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 22111114وفً تارٌخ  12416احمد دمحم منٌر عبدالعاطى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 مٌةوصف التأشٌر:  اصبح النشاط تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة وتورٌدات عمو

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111114وفً تارٌخ  1112معتز عبدالباسط احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تجاره المواد الغذائٌه وتعبئتها لدي الغٌر

تم تعدٌل النشاط , 22111112وفً تارٌخ  13314دمحم عبدالفتاح دمحم مصطفى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر:  تجارة وتوزٌع وتعبئة الكٌماوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  12215ملكه دمحم سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اصبح النشاط صناعه االسطمبات والمطاعات المعدنٌه

تم تعدٌل النشاط , 22111111وفً تارٌخ  14522مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتز محمود عبد السمٌع -  12

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره ادوات منزلٌه

وفً تارٌخ  15352مكتب ماهر عوض بشارة داود للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت العامةتم تعدٌل النش22111111

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111122وفً تارٌخ  1562دمحم احمد بٌومى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط تورٌد المسامٌر والصوامٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111122وفً تارٌخ  14521 خالد ابراهٌم حنفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 رحالت داخلٌة ونمل عمال الشركات والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111121وفً تارٌخ  15225والء عبد العزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اصبح النشاط صناعات هندسٌه وكٌماوٌه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111121وفً تارٌخ  14512احمد صدٌك دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اصبح النشاط صناعات هندسٌة ومعدنٌة وتورٌدات عمومٌة

اط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النش22111124وفً تارٌخ  13352طاهر حبٌب احمد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111124وفً تارٌخ  15223عبدهللا عبد المنعم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تجارة اجهزة انذار

م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ت22111124وفً تارٌخ  12216هٌثم دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 6من المجموعة  36والفمرة  11اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , 22111125وفً تارٌخ  11122احمد عبدالممصود احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ٌدات عمومٌه وتورٌد عماله داخلٌة فٌما عدا االمن والحراسهوصف التأشٌر:  اصبح النشاط تور

وفً تارٌخ  15216مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات السٌد دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات22111122

تم تعدٌل النشاط 22111122وفً تارٌخ  15216د دمحم سالم دمحم للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب السٌ -  22

 , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات

النشاط , وصف  تم تعدٌل22111122وفً تارٌخ  11451داود بان لمواد التعبئة والتغلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات مواد تعبئة وتغلٌف

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  15311محمود احمد حسن ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ر: خاص, وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  15322مٌرفت أحمد دمحم أحمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  6234فاروق فؤاد هاشم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  15435احمد دمحم ابراهٌم بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  15422نها محسن عبد النبً النحراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  15313دمحم رفعت ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111126وفً تارٌخ  15465اٌمن على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  15322السٌد ٌوسف لنمل العمال والرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب امٌر احمد -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111124

تم تعدٌل نوع الشركة 22111124وفً تارٌخ  15453احمد عبداللطٌف عبدالموجود رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 شٌر: خاص, وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  15411أحمد دمحم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111122وفً تارٌخ  15461دمحم جمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  15454اسماء دمحم صالح الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  15452غادة على خلٌل علوان الحسنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15441ا محمود عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رض -  14

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15424مكتب اسالم دمحم عبد الغنً دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة , وصف22111112

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  15324محمود رمضان طه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15312مكتب احمد حسنً سعد دمحم لنمل عمال الشركات والرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصت22111122

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  15412سمٌر دمحم محمود جوده الحاج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت22111121وفً تارٌخ  15452حافظ رمزى دمحم علً عارف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  15422اسالم محمود حسن على حمور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  15422احمد عبدالفتاح حامد السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15445مكتب دمحم بدر جوده سالم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص تم تعدٌل22111121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  15314إٌهاب حمد راتب حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22111124وفً تارٌخ  15455عبدالسالم عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  15456احمد مختار عبدالغنً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص22111114وفً تارٌخ  15423دمحم خالد عبدالونٌس حسنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  15323عبٌر كمال عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15312احمد ابراهٌم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  6225دمحم الشافعً دمحم ضبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  15462منً السٌد عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  15432دمحم السٌد عبد الرحٌم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  15422نشوه محسن عبد النبً النحراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111111وفً تارٌخ  15434دمحم عصام بغدادي بغدادي الصنافٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  15425روٌدا حماده سعٌد احمد شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  15436اشرف دمحم عبدربه دمحم الطنانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15423مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات خالد فهمً ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل 22111122

وفً  15462مكتب نوره صبحً عبد المالن شلبً للرحالت الداخلٌة ونفل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111125تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111113وفً تارٌخ  15414دمحم عبد النبً عواد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15422محمود السٌد عٌسً ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112ارٌخ وفً ت 15411دمحم صالح ابوالفتوح حفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111114وفً تارٌخ  15421أحمد دمحم دمحم صفً الدٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124تارٌخ وفً  15322حمدي جاب هللا دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15422احمد نصر دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112وفً تارٌخ  15432ولٌد لطفً دمحم دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  15311عماد عبدالباسط على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125 وفً تارٌخ 15312دمحم عبدالعاطى عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  15446مكتب دمحم صالح دمحم السٌد سالمه للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111121تارٌخ 

وفً  15412ت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب رمضان دمحم عبدالسالم عٌسى للرحال -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111113تارٌخ 

وفً تارٌخ  15424مكتب رحمة طه شعبان عوضٌن لتورٌد العمالة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة ,22111122

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111123وفً تارٌخ  15326نٌفٌن حسن عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  15412عصام عبد الغنً مصطفً دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15425صفٌه سٌد عطا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15426عالء صالح عبده سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  15464حسن حسن ابراهٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112وفً تارٌخ  15421هانً محمود علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  14242أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أحمد سلٌم سٌد -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15422اسالم دمحم منصور علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126وفً تارٌخ  15315،  سبك لٌده برلم    ولٌد هالل السٌد هالل ، تاجر فرد -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  15431سلٌمان زكرٌا سلٌمان اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  15322ه برلم   عمر أسامة رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  15421مخلوف عبدالواحد ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  15421 اشرف صالح دمحم احمد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112وفً تارٌخ  15425حسام ٌحًٌ السٌد الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124رٌخ وفً تا 15321زهراء دمحم شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  15452أحمد عبدالسالم السٌد عبدالسالم أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111126وفً تارٌخ  15416ناجً دمحم محًٌ الدٌن حجازي بزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  15422شروق أحمد خلٌفة شرف النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111113ً تارٌخ وف 15416ابراهٌم السٌد احمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

 15461مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات عباس عبد البدٌع مصطفً شحاته بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111125وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  15462تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عزت فرحات عبدالعزٌز ، -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111113وفً تارٌخ  15415حازم احمد زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  1412ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صبحى عبدالحكٌم عبدهللا الزهار ، تاج -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  15441اسامه دمحم دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم 22111124وفً تارٌخ  15322ل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب سالمة دمحم على النجدى للرحالت ونم -  24

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  15451ابراهٌم دمحم عطٌه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  15443جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماتلدة ثابت كامل حنا ، تا -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  15426دمحم السٌد دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  2626بك لٌده برلم   جمعة دمحم السٌد جمعة ، تاجر فرد ،  س -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111122وفً تارٌخ  15462مكتب حسن احمد حسن العدوى للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  15426فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً شحاته دمحم اسماعٌل ، تاجر  -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  15421ولٌد دمحم دمحم ممدوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111122وفً تارٌخ  15432سبك لٌده برلم     مكتب ابو عوف للهندسة والمماوالت ، تاجر فرد ، -  22

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  15442مصطفً امٌن زٌدان عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111124وفً تارٌخ  15325رلم   دمحم ماجد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  24

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  6215السٌد دمحم ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126ارٌخ وفً ت 15316شرٌف ٌحًٌ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

وفً  15442مكتب رمضان دمحم عبد الباسط حسٌن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111121تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  15463رد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالنبً رشٌد احمد ، تاجر ف -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  15321دمحم عمٌره حسن عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  15312ك لٌده برلم   إٌمان أحمد عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  15442هشام صبحً عبد الرحمن مكرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112وفً تارٌخ  15432برلم    الخضري للخبز السٌاحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111123وفً تارٌخ  15322عبد الواحد عبد المتجلً فتحً عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15326لٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب إنجى أحمد فرج أحمد فرج للرحالت الداخ -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22111124

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  15422دمحم حمدى مصطفً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  15452براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم سمبو احمد ا -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111112وفً تارٌخ  15413شٌماء عبداللطٌف علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 ان المانونً  الكٌ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: الشرق لتجارة لطع غٌار السٌارات  12612تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  1

 واالستٌراد  

 الى: دار الحمد للتورٌدات العمومٌة   13613تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123: ،  فى تارٌخ   -  2

الى: الحوت لتجارة السٌارات والرحالت  14222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123،  فى تارٌخ :   -  3

 الداخلٌه ونمل عمال الشركات  

الى: مكتب دمحم محمود احمد حسن لتجارة  14222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123،  فى تارٌخ :   -  4

 السٌارات والرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  

 الى: الجمٌل للرحالت الداخلٌة   14166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: كااف للمماوالت والتورٌدات   11125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122ى تارٌخ : ،  ف  -  6

 الى: مؤسسه لورد لتصنٌع المالبس الجاهزة   11221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: صفوة مصر للطباعة   12326تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22111111،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: كاٌروتكس للصناعات النسٌجٌة   6235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  1

 المدٌنه لتجارة االدوات المنزلٌه   الى: لؤلؤه 13212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  12

الى: وادى الصمر للمماوالت العامة  12212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  11

 والخدمات العمارٌة  

 ة الكٌماوٌات  الى: ساف لتجار 13314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111112،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الواحة ترافل   15362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111112،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: التاج للصناعات   12215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  14

الى: الحمد للرحالت الداخلٌة ونمل عمال  14521ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22111122ٌ،  فى تارٌخ :   -  15

 الشركات والتورٌدات العمومٌة  

 الى: الصدٌك للصناعات الهندسٌة   14512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  16

الى: هاى سكٌور سٌستم للتورٌدات  12216اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 22111124،  فى تارٌخ :   -  12

 العمومٌة والمماوالت العامة واالستٌراد  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: افندٌنا للتورٌدات العمومٌة   13352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: ال ٌوجد   11122ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22111125،  فى تارٌخ :   -  11

الى: العجاٌبى ترافل للرحالت ونمل عمال  12644تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  22

 الشركات والمدارس ونمل البضائع  

الى: مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال  15216مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم22111122،  فى تارٌخ :   -  21

 الشركات السٌد دمحم سالم دمحم  

الى: مكتب الهامٌس رحالت داخلٌة ونمل  15355تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  22

 عمال الشركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22111122، وفى تارٌخ    12452ولٌد عبدالرؤف وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2211/11/22فً  2262تم محو المٌد بالتأشٌر رلم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    22111124، وفى تارٌخ    2632لٌدها برلم : ٌاسر ابراهٌم وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 2

 2211/11/24فً  2222محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم    22111122، وفى تارٌخ    3222العزب محمود العزب سالم و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2211/11/22 فً 2253محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    4135شركه مجدي غرٌب دمحم كفافً و شرٌكه حسن لاسم عبدالحمٌد حسن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2222222.222ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب 22111124،

تم تعدٌل رأس المال ,  22111124وفً تارٌخ   ، 4135شركه مجدى غرٌب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,  22111121وفً تارٌخ   ، 12226ها برلم ،فرحات حسن ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  3

 جنٌه   3222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22111121وفً تارٌخ   ، 12226دمحم فرحات حسن ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   3222222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   ت

الشركه المصرٌه للخدمات االمنٌه والنظافه فٌوتشر سٌرفٌس سعٌد عبدالسالم ٌوسف وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  5

س مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ 22111122وفً تارٌخ   ، 1121برلم ،

 جنٌه   522222.222،

تم تعدٌل رأس المال  22111122وفً تارٌخ   ، 1121عادل عبدالصادق عبدهللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   522222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  4213نشوي العربً و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 أ 6المنطمة الصناعٌة جنوب غرب  322الـتأشٌر:   ، المطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112تارٌخ وفً  2412سماح صالح محمود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13وصف الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  2412اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  2412شركة اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

  شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً 232بالدور الثانً بالعمار رلم  13وصف الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  2412اسامة دمحم كمال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  2412  سماح صالح محمود وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   -  6

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13وصف الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  2412اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13الشمة رلم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  2412شركة اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ة المبٌسً شارع رمسٌس شٌاخ 232بالدور الثانً بالعمار رلم  13وصف الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  2412اسامة دمحم كمال وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 شارع رمسٌس شٌاخة المبٌسً  232بالدور الثانً بالعمار رلم  13الـتأشٌر:   ، الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  13661لٌدها برلم    محمود حسٌن عبدهللا وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك  -  12

  6المنطمه الصناعٌه جنوب غرب أ -254وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  12422شركة عماد برسوم حلٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 عمارات الجٌش بشارع جسرالسوٌس تماطع شارع منشٌه التحرٌر مع جسر السوٌس 2ه االرض رلم , وصف الـتأشٌر:   ، لطع

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  12422شركة عماد برسوم حلٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 زكى شارع عمرو شعالن من احمد 1, وصف الـتأشٌر:   ، البساتٌن عمار رلم 

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  3421شركه عبد الحمٌد احمد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

  4مجاوره- 3شمه  22العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان  22111126وفً تارٌخ  12422شركة عماد برسوم حلٌم وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 2العاشر من رمضان  -التجمعات الصناعٌة  p13 2, وصف الـتأشٌر:   ، مصنع رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ئٌة ،  سبك لٌدها برلم   مصطفى على احمد رجب وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط التورٌدات العمومٌة وتجارة مواد غذا -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111124وفً تارٌخ  12223

محمود دمحم النجار دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط نمل المخلفات الخطرة الصلبه والسائلة ولٌاس مخاطر الضوضاء  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111111ارٌخ وفً ت 13223والخدمات البٌئٌة ،  سبك لٌدها برلم   

محمود حسٌن حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط خدمه وصٌانه كافه ماكٌنات الصناعات الهندسٌه والنسٌجٌه ،   -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111112وفً تارٌخ  14416سبك لٌدها برلم   

هند عرجون وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تجارة وتورٌد الكٌماوٌات ومستلزماتها والتورٌدات العمومٌه ،  سبك  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111113وفً تارٌخ  2252لٌدها برلم   

مٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة سماح صالح محمود وشرٌكها ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌدات عمو -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111112وفً تارٌخ  2412وتوكٌالت المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رة وتوكٌالت اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجا -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111112وفً تارٌخ  2412المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شركة اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111112وفً تارٌخ  2412ك لٌدها برلم   وتوكٌالت المواد الغذائٌة ،  سب

اسامة دمحم كمال وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة وتوكٌالت  -  2

 م تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنت22111112وفً تارٌخ  2412المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

سماح صالح محمود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة  -  1

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 22111112وفً تارٌخ  2412وتوكٌالت المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة وتوكٌالت  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111112وفً تارٌخ  2412المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

رٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة شركة اسامة دمحم كمال وش -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111112وفً تارٌخ  2412وتوكٌالت المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

ٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته وتجارة وتوكٌالت اسامة دمحم كمال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تور -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22111112وفً تارٌخ  2412المواد الغذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  13251رلم   تامر احمد دمحم احمد الحلً و شرٌكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها ب -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111111تارٌخ 

وفً تارٌخ  13251تامر احمد دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22111111

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22111112وفً تارٌخ  2412سماح صالح محمود وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22111112وفً تارٌخ  2412مة دمحم كمال وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم   اسا -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22111112وفً تارٌخ  2412شركة اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 22111112وفً تارٌخ  2412دمحم كمال وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   اسامة  -  4

 توصٌة بسٌطة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: احمد دمحم عبدالمنصف  3122الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة  22111111،  فى تارٌخ :   -  1

 المرسً الشرلاوى وشركاه

الى: سماح صالح محمود  2412شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111112،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكها

الى: سماح صالح محمود  2412الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة  22111112،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكها

الى: تامر احمد دمحم احمد  13251شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111111،  فى تارٌخ :   -  4

 الحلً و شرٌكته

الى: سعٌد عطٌه عبدالوهاب  14222برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  22111111،  فى تارٌخ :   -  5

 رضوان وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،  2211/11/11فً  2652رانا دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج بتأشٌر رلم  -  1

 3122برلم       22111111تارٌخ : 

،  2211/11/11فً  2652رانا دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج بتأشٌر رلم  -  2

 3122برلم       22111111تارٌخ : 

،  2211/11/11فً  2652رانا دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج بتأشٌر رلم  -  3

 3122رلم   ب    22111111تارٌخ : 

، تارٌخ :  2211/11/11فً  2652دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  4

 3122برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فً  2652دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  5

 3122برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فً  2652دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  6

 3122برلم       22111111

،  2211/11/11فً  2652احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  2

 3122برلم       22111111تارٌخ : 

،  2211/11/11فً  2652احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  2

 3122برلم       22111111تارٌخ : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  2211/11/11فً  2652احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  1

 3122برلم       22111111تارٌخ : 

رانا دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن  -  12

ً تمثٌل الشركة المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك ف

امام البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

رانا دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن  -  11

المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة 

الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء امام البنون وفتح 

والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

 عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن رانا دمحم -  12

المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة 

شٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء امام البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على ال

والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

ٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن المتضامن دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بس -  13

) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون 

ا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفرد

وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

االدارة من حك الشرٌن المتضامن دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع و -  14

) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون 

اء والبٌع وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشر

وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن المتضامن  -  15

د دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة امام البنون ) احم

وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

شركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : وااللتراض والرهن الصول ال

 3122برلم       22111111

احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن  -  16

وى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلا

امام البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

اضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالر

 3122برلم       22111111

احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن  -  12

او غٌر الحكومٌة وله الحك فً تمثٌل الشركة  المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة

امام البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

ٌع الشركاء ، تارٌخ : والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جم

 3122برلم       22111111



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك التولٌع واالدارة من حك الشرٌن  -  12

مثٌل الشركة المتضامن ) احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى ( سواء امام الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة وله الحك فً ت

امام البنون وفتح الحسابات البنكٌة والتولٌع على الشٌكات البنكٌة والصرف واالٌداع منفردا اما الحك فى التولٌع على عمود الشراء 

والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات فٌكون بموافمة جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

 3122برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  11

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  22

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  21

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  22

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  23

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  24

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221 كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم اسامة دمحم -  25

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  26

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم ا -  22

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  22

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  21

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  32

 2412م   برل    22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  31

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  32

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  33

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  34

 2412برلم       22111112
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، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  35

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  36

 2412  برلم     22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  32

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  32

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  31

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  42

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221ماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم س -  41

 2412برلم       22111112

، تارٌخ :  2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  42

 2412برلم       22111112

،  2211/11/12فً  2221عت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلمدمحم رف -  43

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  44

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  45

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  46

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  42

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  42

 2412برلم       22111112ارٌخ : ت

فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  41

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221أشٌر رلماسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالت -  52

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  51

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221ن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلماسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  52

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12
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 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  53

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221ال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلماسامة دمحم كم -  54

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  55

 2412  برلم     22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  56

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  52

 2412برلم       22111112:  ، تارٌخ 2211/11/12

فً  2221سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  52

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  51

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

فً  2221اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  62

 2412برلم       22111112، تارٌخ :  2211/11/12

،  2211/11/12فً  2221شرٌن موصً بالتأشٌر رلمدمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً  -  61

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

،  2211/11/12فً  2221دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  62

 2412برلم       22111112تارٌخ : 

 2211/11/12فً  2221و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر -  63

 2412برلم       22111112، تارٌخ : 

 2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  64

 2412برلم       22111112، تارٌخ : 

 2211/11/12فً  2221شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم  سماح صالح محمود محمود -  65

 2412برلم       22111112، تارٌخ : 

 2211/11/12فً  2221سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حول الً شرٌن موصً بالتأشٌر رلم -  66

 2412برلم       22111112، تارٌخ : 

 رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح دمحم -  62

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412برلم       22111112منفردا ، تارٌخ : 

دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  62

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412رلم   ب    22111112منفردا ، تارٌخ : 

دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  61

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412برلم       22111112منفردا ، تارٌخ : 
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دمحم رفعت غرٌب دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  22

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412برلم       22111112ارٌخ : منفردا ، ت

دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  21

 محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون

 2412برلم       22111112منفردا ، تارٌخ : 

دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  22

ل مع البنون محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعام

 2412برلم       22111112منفردا ، تارٌخ : 

اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  23

ر الحكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌ

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  24

هات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الج

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  25

اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  26

اض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتر

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  22

د ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمو

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

ماح اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة س -  22

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

ة المتضامنة سماح سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌك -  21

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح  -  22

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة وا -  21

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

ن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح سماح صالح محمود محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  22

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 
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تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  اسامة دمحم كمال السٌد رشوان  شركة -  23

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

السٌد رشوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  اسامة دمحم كمال -  24

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  25

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412   برلم    22111112منفردا ، تارٌخ : 

دمحم رفعت غرٌب دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح صالح  -  26

محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون 

 2412برلم       22111112منفردا ، تارٌخ : 

سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  22

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112ارٌخ : البنون منفردا ، ت

سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  22

صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتعامل مع 

 2412برلم       22111112ن منفردا ، تارٌخ : البنو

سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  21

امل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة والتع

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

سماح صالح محمود محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع لٌصبح منفردا للشرٌكة المتضامنة سماح  -  12

حكومٌة والتعامل مع صالح محمود محمود ولها حك فً االلتراض من البنون وتمثل اسم الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر ال

 2412برلم       22111112البنون منفردا ، تارٌخ : 

مجدي محمود كامل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشركاء مجتمعٌن حك كفالة الغٌر والتولٌع علً العمود  -  11

 1262برلم       22111112ارٌخ : الالزمة لذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون والشهر العماري ، ت

مجدي محمود كامل عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشركاء مجتمعٌن حك كفالة الغٌر والتولٌع علً العمود  -  12

 1262برلم       22111112الالزمة لذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون والشهر العماري ، تارٌخ : 

رانٌا عبد العاطً محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / تامر احمد  -  13

دمحم احمد الحلً منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و البنون وفتح الحسابات البنكٌه باسم 

التولٌع علً الشٌكات وله حك البٌع و الرهن و االلتراض بضمان اصول الشركه ، تارٌخ :  الشركه و السحب و االٌداع و

 13251برلم       22111111

رانٌا عبد العاطً محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / تامر احمد  -  14

الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و البنون وفتح الحسابات البنكٌه باسم  دمحم احمد الحلً منفردا و له حك تمثٌل

الشركه و السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات وله حك البٌع و الرهن و االلتراض بضمان اصول الشركه ، تارٌخ : 

 13251برلم       22111111

من  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / تامر احمد دمحم السٌد عزت السٌد الجوهري  شركة تضا -  15

احمد الحلً منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و البنون وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22111111رهن و االلتراض بضمان اصول الشركه ، تارٌخ : و السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات وله حك البٌع و ال

 13251برلم   

السٌد عزت السٌد الجوهري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / تامر احمد دمحم  -  16

حكومٌه و البنون وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه احمد الحلً منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر 

    22111111و السحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات وله حك البٌع و الرهن و االلتراض بضمان اصول الشركه ، تارٌخ : 

 13251برلم   

، تارٌخ :  2211/11/11فً 2242رانٌا عبد العاطً محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم / -  12

 13251برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فً 2242رانٌا عبد العاطً محمود احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم / -  12

 13251برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فً 2242/ السٌد عزت السٌد الجوهري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم -  11

 13251برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فً 2242السٌد عزت السٌد الجوهري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم / -  122

 13251برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فى  2241التاشٌر رلم السٌد دمحم السٌد السٌد ابو الخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج ب -  121

 14222برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فى  2241السٌد دمحم السٌد السٌد ابو الخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 14222برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فى  2241شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  سعٌد عطٌه عبدالوهاب رضوان  شركة تضامن  مدٌر و -  123

 14222برلم       22111111

، تارٌخ :  2211/11/11فى  2241سعٌد عطٌه عبدالوهاب رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  124

 14222برلم       22111111

تضامن  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء علً انه من حك الشرٌن االول و الثانً السٌد دمحم السٌد السٌد ابو الخٌر  شركة  -  125

التعامل مع البنون وفتح الحسابات و االعتمادات والتولٌع علً الشٌكات و اٌداعها و صرفها مجتمعٌن او منفردٌن و السجل التجاري 

لشركه سواء كانت عمارات او منموالت او سٌارات اما حك االلتراض و الرهن و االستدانه من البنون و بٌع كل او بعض اصول ا

 14222برلم       22111111فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

السٌد دمحم السٌد السٌد ابو الخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء علً انه من حك الشرٌن االول و الثانً  -  126

ت و االعتمادات والتولٌع علً الشٌكات و اٌداعها و صرفها مجتمعٌن او منفردٌن و السجل التجاري التعامل مع البنون وفتح الحسابا

اما حك االلتراض و الرهن و االستدانه من البنون و بٌع كل او بعض اصول الشركه سواء كانت عمارات او منموالت او سٌارات 

 14222رلم   ب    22111111فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

سعٌد عطٌه عبدالوهاب رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً انه من حك الشرٌن االول و الثانً  -  122

التعامل مع البنون وفتح الحسابات و االعتمادات والتولٌع علً الشٌكات و اٌداعها و صرفها مجتمعٌن او منفردٌن و السجل التجاري 

الرهن و االستدانه من البنون و بٌع كل او بعض اصول الشركه سواء كانت عمارات او منموالت او سٌارات  اما حك االلتراض و

 14222برلم       22111111فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

الول و الثانً سعٌد عطٌه عبدالوهاب رضوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء علً انه من حك الشرٌن ا -  122

التعامل مع البنون وفتح الحسابات و االعتمادات والتولٌع علً الشٌكات و اٌداعها و صرفها مجتمعٌن او منفردٌن و السجل التجاري 

اما حك االلتراض و الرهن و االستدانه من البنون و بٌع كل او بعض اصول الشركه سواء كانت عمارات او منموالت او سٌارات 

 14222برلم       22111111الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :  فٌكون لجمٌع



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صادق عادل عبدالصادق عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانى  -  121

ٌن ولهما فً سبٌل ذلن أوسع المتضامنٌن ) عادل عبدالصادق عبدهللا شرارة ، صادق عادل عبدالصادق عبدهللا ( مجتمعٌن أو منفرد

 1121برلم       22111122السلطات لتحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

صادق عادل عبدالصادق عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول والثانى  -  112

ادق عبدهللا ( مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فً سبٌل ذلن أوسع المتضامنٌن ) عادل عبدالصادق عبدهللا شرارة ، صادق عادل عبدالص

 1121برلم       22111122السلطات لتحمٌك غرض الشركة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22111111سٌطة ، تارٌخ : دمحم عبد المنصف الشرلاوي وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة ب -  1

3122 

    22111111دمحم عبد المنصف المرسً الشرلاوي وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 3122برلم   

: احمد دمحم عبدالمنصف المرسً الشرلاوى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  3

 3122برلم       22111111

 2412برلم       22111112سماح صالح محمود وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 2412برلم       22111112اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 2412برلم       22111112وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة اسامة دمحم كمال  -  6

 2412برلم       22111112اسامة دمحم كمال وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 2412برلم       22111112رٌخ : سماح صالح محمود وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تا -  2

 2412برلم       22111112اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

برلم       22111112شركة اسامة دمحم كمال وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

2412 

 2412برلم       22111112دمحم كمال وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اسامة  -  11

برلم       22111112مجدى كامل عبدالحمٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

1262 

برلم       22111112نه شركة تضامن ، تارٌخ : مجدى كامل عبدالحمٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر ع -  13

1262 

    22111111سعٌد عطٌه عبد الوهاب رضوان وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 14222برلم   

    22111111سعٌد عطٌه عبدالوهاب رضوان وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 14222برلم   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22111126شركه عبد الحمٌد احمد ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

3421 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

 1222برلم       22111123، تارٌخ :  2516  2222/12/14ثروت دمحم تمى ادٌب الكاشف  تجدٌد السجل ساري حتً -  1

 1222برلم       22111123، تارٌخ :  2513  2223/2/2عصام ابراهٌم مهدى الدٌب  تجدٌد السجل ساري حتً  -  2

 12226برلم       22111123، تارٌخ :  2511  2224/1/32تجدٌد السجل ساري حتً  اشرف سٌف الدٌن دمحم اسماعٌل  -  3

برلم       22111123، تارٌخ :  2514  2222/12/3زٌنب دمحم مصطفى عبد المادر السعٌدى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  4

1315 

 2231برلم       22111124ارٌخ : ، ت 2624  2221/24/13حسٌن عاطف حسن على سوٌلم  تجدٌد السجل سارى حتى  -  5

 4222برلم       22111125، تارٌخ :  2625فتحً السٌد موسً سعٌد  تجدٌد السجل   -  6

 4222برلم       22111125، تارٌخ :  2626  2222/25/13فتحً السٌد موسً سعٌد  تجدٌد السجل سارى حتى  -  2

برلم       22111125، تارٌخ :  2613  2221/11/1السجل ساري حتً  سامى السٌد عبدالرحمن عبدالجواد عطٌه  تجدٌد -  2

2646 

 6636برلم       22111125، تارٌخ :  2622  2223/11/21دمحم عبدهللا  دمحم خلٌل  تجدٌد السجل ساري حتى  -  1

 2263لم   بر    22111125، تارٌخ :  2621  2224/12/22دمحم عوض عوٌس جمعه  تجدٌد السجل ساري حتى  -  12

برلم       22111125، تارٌخ :  2612  2224/26/11الراعى لتجارة االدوات الكهربائٌة  تجدٌد السجل ساري حتى  -  11

12465 

    22111125، تارٌخ :  2612  2224/26/11الراعى لتجارة االدوات والكابالت الكهربائٌة  تجدٌد السجل ساري حتى  -  12

 12465برلم   

 12635برلم       22111125، تارٌخ :  2611  2224/1/1د عبدالفتاح دمحم سباعى  تجدٌد السجل سارى حتى السٌ -  13

 4232برلم       22111126، تارٌخ :  2631  2224/25/22محمود ابراهٌم دمحمدمحم حسن  تجدٌد السجل سارى حتى  -  14

، تارٌخ :  2631  2224/25/22 حسن  تجدٌد السجل سارى حتى مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌه محمود ابراهٌم دمحم دمحم -  15

 4232برلم       22111126

 2266برلم       22111126، تارٌخ :  2632  2224/6/22رجب فاٌك حسن حسٌن  تجدٌد السجل ساري حتً  -  16



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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