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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تورٌد  248765برلم  21111115، لٌد فى  111111.111احمد عبدالفتاح دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

كمالت الؽذائٌه والمستحضرات الطبٌه والدوائٌه والمستلزمات الطبٌه واالدوٌه وتوزٌع وتركٌب وتصنٌع مستحضرات التجمٌل والم

 البٌطرٌه لدي الؽٌر ، بجهة : ش ترعه الزمر ارض اللواء العجوزه

عن اعمال  248773برلم  21111116، لٌد فى  11111.111دمحم مخلوؾ خمٌس على العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 العمرانٌة -ش طارق شبٌطة من ش عثمان محرم ع غ  48تورٌد و تجمٌع ، بجهة : االلومٌتال بٌع و 

عن تجاره  248718برلم  21111111، لٌد فى  511111.111عمرو مصطفً دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 الؽربٌه امبابهش عطٌه عثمان من ش االلصر المنٌره  6المواد الؽذائٌه والمشروبات الؽازٌه جمله ، بجهة : 

عن مكتب  248128برلم  21111114، لٌد فى  12111.111محمود صبحً حموده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

عن خدمه  248117برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم رمضان مرسً معروؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش نصر محرم من الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل الوراق 2رجال اعمال فً مجال اٌجار السٌارات ، بجهة : 

عن  226177برلم  21111111، لٌد فى  111111.111عاٌده مبرون محمود عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : برنشت _العٌاط

عن مكتب  247112برلم  21111124، لٌد فى  11111.111فاتن دمحم احمد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ش وسط البلد الجالتمه م المناطر 1خدمات متكامله للنظافه وتورٌد العماله داخل ج م ع ما عدا خدمات االمن والحراسه ، بجهة : 

عن تورٌد  241121برلم  21111125، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا عبد الحمٌد مصٌلحى  ، تا -  7

 ش عبد المنعم جاد مدكور الهرم 12ادوٌة و اؼذٌة طبٌة و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن تجاره وتمطٌع  248745برلم  21111113، لٌد فى  11111.111دمحم مجدي دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 فٌصل 2ش شعبان كوعه متفرع من ش السنترال ش ترعه عبدالعال  6الخشاب ، بجهة : ا

عن  248785برلم  21111116، لٌد فى  11111.111محمود ابراهٌم ابراهٌم على زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ش التحرٌر  1، بجهة : رلم  2111سنة ل 124مكتب هندسى و كورسات هندسٌة ماعدا خدمات االنترنت بموجب موافمة امنٌة برلم 

 الدلى -البرج الخلفى الدور االول 

عن مالبس جاهزة  248116برلم  21111112، لٌد فى  11111.111محمود دمحم صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 المهندسٌن -5ش عثمان بن عفان محل رلم 2فٌما عدا المالبس العسكرٌة و احذٌة ، بجهة : 

عن  248115برلم  21111113، لٌد فى  11111.111المؽربً لتورٌدات المواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش عبداللعظٌم دمحم ٌمٌن المحور ارض اللواء 6مكتب تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  248137برلم  21111114د فى ، لٌ 111111.111نورٌٌن الكسندر جورجً لدٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش رؤوؾ صادق البصراوي م غ امبابه 2خٌاطه ومفروشات ، بجهة : 

عن مكتب تجاره  247116برلم  21111121، لٌد فى  51111.111هادي احمد شاكر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

ش ابوبكر الصدٌك من ش كورنٌش النٌل  3عسكرٌه ، بجهة : وتورٌد المالبس والمنتجات المطنٌه ما عدا تصنٌع وتجاره المالبس ال

 الوراق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع احذٌة ،  247131برلم  21111126، لٌد فى  25111.111عادل سعٌد ذكى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 امبابة -ش االمام الؽزالى من ش المطار  58بجهة : رلم 

عن تورٌدات  247156برلم  21111127، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  فرحات حنفً بٌومً حنفً  ، تاجر  -  16

ش حسن هاشم متفرع من ش عمر بن الخطاب  1عمومٌه واصالح معدات مناوله وبطارٌات صناعٌه ، بجهة : شمه بالدور االول 

 الطوابك فٌصل

عن مكتب متعهد  248125برلم  21111114ٌد فى ، ل 5111.111دمحم جمعه دمحم الصعٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 نمل عمال ، بجهة : بنً سالمه بجوار مسجد عزبه فزاع منشاه المناطر

عن  248753برلم  21111114، لٌد فى  11111.111احمد دمحم محسن عبدالمادر شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 الدلً 183شمه  18ش التحرٌر الدور  2:  تورٌد وتحضٌر الوجبات السرٌعه والمشروبات ، بجهة

عن تفصٌل  248755برلم  21111114، لٌد فى  11111.111سامح مجدي مصلحً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش داٌر الناحٌه الدلً 115مالبس ولمصان ، بجهة : 

عن تورٌد  248111برلم  21111111، لٌد فى  511111.111دمحم فتحً مراد عبدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش النٌل االبٌض مٌدان لبنان المهندسٌن 31وتركٌب الطاله الشمسٌه ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  248117لم بر 21111113، لٌد فى  12111.111عاطؾ دمحم عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش الونٌس زلله كفر ؼطاطً فٌصل 5نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

 248132برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفً دمحم مصطفً عبدالجٌد الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عن مكتب تصدٌر ، بجهة : بجوار مسجد ابوطلحه كرداسه

عن تصدٌر  248133برلم  21111114، لٌد فى  11111.111علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عصام الدٌن  -  23

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش مسجد عثمان كرداسه

عن تجارة  248152برلم  21111118، لٌد فى  51111.111حسن دمحم حسنٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 محفوظ من شارع الحرٌه _امبابهشارع نجٌب  1المفروشات ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  248111برلم  21111111، لٌد فى  11111.111عبدالمنعم دمحم احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش ربٌع الجٌزي 138جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مكتب  248111برلم  21111121، لٌد فى  5111.111احمد رجب مرزوق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش دمحم عبدالحً عمر بن العاص المطبعه فٌصل 4مماوالت عمومٌه وتورٌدات عامه ما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

ٌب عن تورٌد وترك 247111برلم  21111121، لٌد فى  51111.111محمود دمحم دمحم حفنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش المصطفً من ش المدس عمرانٌه 1جمٌع انواع الرخام ، بجهة : 

عن  248184برلم  21111111، لٌد فى  12111.111ابراهٌم عابد عبدالؽفار الحرٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

عن مكتب متعهد  247141برلم  21111128، لٌد فى  121111.111دى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على احمد على جنٌ -  21

 نمل عمال ورحالت داخلٌه دون السٌاحه ، بجهة : شارع الوحده الصحٌه البراجٌل اوسٌم

عن ورشه  247146برلم  21111128، لٌد فى  11111.111السٌد ٌوسؾ دمحم الروٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 شارع شرٌؾ من الملن فٌصل _الجٌزة 4ومعرض الومٌتال ، بجهة : 

عن تعبئه  248756برلم  21111114، لٌد فى  5111.111احمد حسانٌن عبدالحمٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش ولٌد ابوالدهب من ش الكورنٌش وراق الحضر الوراق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  248758برلم  21111114، لٌد فى  51111.111دمحم مصطفً حسٌن حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌسرا -  32

 ش النٌل العجوزه 132تصمٌم مالبس واالزٌاء وبٌعها ، بجهة : 

عن مكتب  248766برلم  21111115، لٌد فى  12111.111منً سلٌم حامد مرزوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 متعهد نمل عمال ، بجهة : ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌمرحالت و

عن  248772برلم  21111116، لٌد فى  111111.111اٌهاب كمال رمضان الرٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 الجٌزة - 124عمارات الصفا و المروة ش استودٌو مصر شمة  2مماوالت عامة ، بجهة : رلم 

عن تورٌد  248715برلم  21111111، لٌد فى  12111.111ات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ عامر دمحم برك -  35

 وتعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر البراجٌل اوسٌم

عن  248111برلم  21111112، لٌد فى  12111.111دمحم مجدى عبد العاطى عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 الوراق -وراق العرب  -ش اوالد دروٌش من المومٌة العربٌة  23تورٌد عمالة داخل جمهورٌة مصر العربٌة ، بجهة : رلم  مكتب

عن مخبز  248121برلم  21111114، لٌد فى  51111.111عمرو حسن علً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 وحلوانً ، بجهة : ش جمال عبدالناصر كرداسه

عن ورشة  211725برلم  21111114، لٌد فى  111111.111مجدى مٌالد وهبه صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 الوراق -جزٌرة دمحم  -حدادة ، بجهة : ش الوحدة الصحٌة 

عن مكتب  248187برلم  21111111، لٌد فى  12111.111نبٌل محمود عبدالعال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش دمحم علً كوبري الشٌخ كرداسه 6دمات نظافه ، بجهة : خ

عن بٌع  247142برلم  21111128، لٌد فى  12111.111مصطفى عبد هللا عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : شارع الكوبرى البحرى ابو رواش كرداسه

عن تورٌدات  247151برلم  21111127، لٌد فى  21111.111رد ، رأس ماله ،  بٌشوي ؼبلاير امٌن اسحك  ، تاجر ف -  41

ادوات مكتبٌه ومستلزمات كمبٌوتر واحبار فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات 

 ش مدكور اللهرم 22االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 248763برلم  21111115، لٌد فى  11111.111صالح الدٌن وجدي مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً  -  42

 ش عبده خطاب ناهٌا بوالق الدكرور 5عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن  248114برلم  21111112، لٌد فى  511111.111اسالم عبد العال خلٌفة احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 فٌصل -ش نبٌل طه الطالبٌة  4و تصدٌر و تورٌدات عامة ، بجهة :  6من المجموعة  36و الفمرة  11راد فٌما عدا المجموعة استٌ

عن هداٌا  248144برلم  21111114، لٌد فى  11111.111نجدى نفادى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 شارع السودان _الدور االرضً _المهندسٌن 267ت ، بجهة : ومرسم فٌما عدا استخدام الطباعه او االنترن

عن ورشه  248111برلم  21111113، لٌد فى  111111.111رمضان رفعت علً دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مالبس ، بجهة : ش مصطفً كامل وراق العرب الوراق

عن  248126برلم  21111114، لٌد فى  12111.111ه ،  صبري عبدالفتاح احمد الصٌفً  ، تاجر فرد ، رأس مال -  46

 ش عباس نصر البراجٌل اوسٌم 12مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : 

عن مكتب  248186برلم  21111111، لٌد فى  12111.111احمد مصلحً زكً ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ش عباس نصر البراجٌل اوسٌم 12رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ، بجهة : 

عن  248178برلم  21111111، لٌد فى  5111.111جبرٌل عبدالعظٌم موسً حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 مكتب تورٌدات عمومٌه ، بجهة : المنصورٌه ش الطابونه الؽربٌه م منشاه المناطر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بالي استشٌن   247111برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عمرو حسنى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شارع ابراهٌم حجازى من شارع المناٌه _بوالق الدكرور 1فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن استٌراد  247158برلم  21111127فى  ، لٌد 511111.111مجدى مصطفى دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتو ٌدات عمومٌه وتجاره مواتٌر السٌارات الخاصه بالرسائل التى ٌتم استٌرادها ومماوالت متكامله 

 داد امبابهشارع دمحم سرور ارض ح 17والمٌام باعمال النظافه بكافه انواعها ومكافحه الحشرات ماعدا االمن والحراسه ، بجهة : 

عن ورشة  247121برلم  21111126، لٌد فى  21111.111خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الجٌزة -مكرر شارع ناهٌا المعتمدٌة مركز كرداسة  115تشؽٌل معادن و خراطة ، بجهة : 

عن ورشة  247121برلم  21111126، لٌد فى  21111.111،  خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  52

 الجٌزة -مكرر شارع ناهٌا المعتمدٌة مركز كرداسة  115تشؽٌل معادن و خراطة ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار  247135برلم  21111128، لٌد فى  5111.111اٌهاب دمحم ٌسرى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ح _حدائك االهرام _الهرم 321 سٌارات ، بجهة :

عن مطعم  248748برلم  21111113، لٌد فى  51111.111هند ابراهٌم دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ماكوالت وسندوٌشات ، بجهة : ش سعد زؼلول اوسٌم

عن  248777برلم  21111118لٌد فى ،  11111.111احمد دمحم دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 انتاج فنً فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : ش الكشافه كفر طهرمس فٌصل

عن  248717برلم  21111111، لٌد فى  51111.111خالد سعٌد عبدالحمٌد احمد طاٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش مسجد سلٌم من الطرٌك العمومً اوسٌم تربٌه وتسمٌن المواشً النتاج اللحوم وااللبان ، بجهة :

عن تصدٌر  248122برلم  21111113، لٌد فى  11111.111اسالم عصام لرنً سٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ش الجزائر العمرانٌه 11وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن مكتب  248131برلم  21111114، لٌد فى  11111.111حسام دمحم محمود العٌسوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : بجوار كوبري عابدٌن كرداسه

عن اٌجار  248141برلم  21111114، لٌد فى  51111.111دمحم محمود عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 رضً _المهندسٌنشارع سورٌا _شمه بالدور اال 25سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن شراء وبٌع وبناء  248143برلم  21111114، لٌد فى  51111.111سٌد دمحم عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الؽرٌب مٌت عمبه العجوزه 82وتاجٌر العمارات ، بجهة : 

عن مكتب  248157برلم  21111117ى ، لٌد ف 2111111.111دمحم احمد دمحم احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش المساكن كفر طهرمس المساحه فٌصل 24مماوالت وتشطٌبات ودٌكور ، بجهة : 

عن صاله العاب  248162برلم  21111117، لٌد فى  51111.111عمرو احمد دمحم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لعمرانٌهش سوٌنً من ش عدوي سلٌم ع غ ا 1بدنٌه جٌم ، بجهة : 

عن  248182برلم  21111111، لٌد فى  111111.111عادل ابراهٌم الدسولً عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ط هضبه االهرام الهرم 121بٌع مجوهرات ذهبٌه ، بجهة : 

عن بٌع معدات  247151برلم  21111127، لٌد فى  5111.111سعد عبدالحمٌد حنفً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش الحفاء الراشدٌن 15طبٌه ما عدا تجاره وتصنٌع االدوٌه ، بجهة : 

عن استثمار  248751برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفً ٌونس وهبه خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش مصطفً محمود عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌه 11عماري ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  248764برلم  21111115، لٌد فى  51111.111ٌد دمحم عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سع -  66

 الومٌتال ، بجهة : ش امٌن حرب ناهٌا بوالق الدكرور

عن تورٌد  248781برلم  21111116، لٌد فى  7111.111جبرائٌل شفٌك ابراهٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 العمرانٌة -ش ابو عجٌلة من ش عز الدٌن عمر اسباتس  18ذهبٌة ، بجهة : مشؽوالت 

عن مكتب  248781برلم  21111116، لٌد فى  12111.111زٌنب انور احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 اوسٌم -البراجٌل  -رحالت و متعهد نمل عمال ، بجهة : ش جمال عبد الناصر 

عن مطعم وجبات  248774برلم  21111116، لٌد فى  21111.111الت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مطعم على للمأكو -  61

 مٌت عمبة -سور نادى الترسانة ش محمود بدر الدٌن  7جاهزة تٌن اوى ، بجهة : رلم 

تعبئة مواد عن  211441برلم  21111112، لٌد فى  25111.111ماجد حنفى دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 الجٌزة -الكوم االخضر  -العروبة  -ش عباس رٌاض  3ؼذائٌة ، بجهة : 

عن ورشه الومٌتال ،  248111برلم  21111113، لٌد فى  111111.111دمحم سعٌد سداد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بجهة : ش صالح حمٌده بشتٌل اوسٌم

عن مكتب مماوالت  248156برلم  21111117، لٌد فى  12111.111د ، رأس ماله ،  سٌد سلٌمان دمحم فاوي  ، تاجر فر -  82

 ش صالح الدٌن مسجد الرحمن مدٌنه االمل امبابه 1، بجهة : 

عن مطعم بٌع  248165برلم  21111117، لٌد فى  5111.111السٌد دمحم دمحم الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ش احمد عرابً المهندسٌن 51ة : وتحضٌر فول وطعمٌه ، بجه

عن مكتب  248188برلم  21111111، لٌد فى  12111.111هٌام جوده حسن شادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ، بجهة : ش درب العسكره البراجٌل اوسٌم

عن مكتب تاجٌر  248177برلم  21111111، لٌد فى  8111.111ٌاسر علً نصر خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 معدات ، بجهة : المنصورٌه ش زرزور طرٌك المنصورٌه م منشاه المناطر

عن دعاٌه  247114برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عمرو فكري السٌد امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

لمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، واعالن عن طرٌك النت فٌما عدا اصدار الصحؾ وا

 ش عبدالحمٌد سلٌمان العجوزه 32بجهة : 

عن تسوٌك  247124برلم  21111125، لٌد فى  12111.111هاله دمحم عبدالمجٌد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش عبدالكرٌم الطوٌل الدوور الثالث مٌت عمبه 17عماري ، بجهة : 

عن خدمات  248711برلم  21111118، لٌد فى  11111.111دمحم عادل حسٌن ٌمانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش مصطفً الؽٌطانً ناصٌه البصراوي المنٌره امبابه 53ما عدا االمن والحراسه ، بجهة :  -نظافه

عن معرض  248121برلم  21111113، لٌد فى  11111.111عماره دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ش ابراهٌم االبٌض ناهٌا بوالق الدكرور 7سٌارات ، بجهة : 

عن  248118برلم  21111113، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن فاروق عبدالمادر سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش د/ شاهٌن العجوزه 52استثمار عماري ، بجهة : 

ه عن تجار 248117برلم  21111113، لٌد فى  51111.111معتز دمحم عبدالفتاح هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش الجمهورٌه اوسٌم

عن  248121برلم  21111113، لٌد فى  11111.111فتحً ابو زٌد احمد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 25تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  248134برلم  21111114، لٌد فى  25111.111ماله ،   اشرؾ رزق ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس -  73

 تجاره االلومٌنوم والمعادن ، بجهة : ش الرشاح كرداسه

عن  248135برلم  21111114، لٌد فى  11111.111دمحم جمال السٌد السٌد الصعٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : ش مسجد عثمان كرداسه

عن دعاٌه واعالن  248161برلم  21111117، لٌد فى  51111.111اسالم اٌهاب جالل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ع البوابه الرابعه هضبه االهرام الهرم 88فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

عن مماوالت  248161برلم  21111111، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،   دمحم رمضان امٌن فراج  ، تاجر -  76

 ش دمحم ربٌع مدبولً صفط اللبن ب الدكرور 65عمومٌه ، بجهة : 

عن  248183برلم  21111111، لٌد فى  11111.111حمدي احمد محمود احمد الخرصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 سٌاحٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش سعد زؼلول ارض الخرصه اوسٌممكتب رحالت داخلٌه دون ال

عن مكتب الداره  247113برلم  21111124، لٌد فى  11111.111فتحٌه احمد تمٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ش عبدالحمٌد تامر ش الرشاح بوالق الدكرور 4العاب االطفال ) مراجٌح( ، بجهة : 

عن  247123برلم  21111125، لٌد فى  12111.111اروق عمار ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطؾ ف -  71

 ش عبدالكرٌم الطوٌل مٌت عمبه 17مماوالت عمومٌه وتسوٌك عماري ، بجهة : 

صالة عن  247141برلم  21111128، لٌد فى  25111.111فاطمة متولى متولى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 فٌصل -ش المنشٌة بجوار سٌرامٌكا كلٌوبترا  6، بجهة : رلم  2111لسنة  1177رٌاضٌة لالطفال بموجب موافمة امنٌة برلم 

عن  247133برلم  21111126، لٌد فى  511111.111ماٌكل رومانى بخٌت عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ش  2و توكٌالت تجارٌة و تورٌدات عمومٌة ، بجهة : رلم  6من المجموعة  36رة و الفم 11استٌراد و تصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 اوسٌم -بشتٌل  -الوادى الجدٌد من المسابن 

عن خدمات  247157برلم  21111127، لٌد فى  12111.111نادي ابراهٌم مٌخائٌل سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ه الزمر بوالق الدكرورش سلٌمان الفارس ترع 1محمول ، بجهة : 

عن طباعة  248155برلم  21111118، لٌد فى  51111.111هشام دمحم الشربٌنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

ونشر وتوزٌع فٌما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص 

 ش مصطفى موسى من ش ابو زٌد بدر من العشرٌن فٌصل 11، بجهة : رلم  2111لسنة  813 الالزمه ) موافمه امنٌه 

عن تورٌد  248754برلم  21111114، لٌد فى  111111.111نبٌل عبده علً عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 دلًال 4ش داٌر الناحٌه الدور الرابع شمه  18وتركٌب الرخام و الجرانٌت ، بجهة : 

عن كهربائً  248118برلم  21111121، لٌد فى  21111.111احمد سٌد ابوالؽٌط ابوحسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ز هضبه االهرام هرم 422سٌارات ، بجهة : 

داري عن ممر ا 248181برلم  21111111، لٌد فى  11111.111دمحم نبٌل دمحم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش بن بطوطه الهرم 21لمكتب اداره مطاعم ، بجهة : 

عن مكتب  248185برلم  21111111، لٌد فى  12111.111ربٌع محمود المرزولً دعبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ، بجهة : ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم

عن مكتب  248173برلم  21111111، لٌد فى  51111.111علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حماده عبدالرشٌد دسولً -  17

 مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : المطا بجوار مركز شباب المصا م المناطر

عن تورٌدات  247112برلم  21111121، لٌد فى  51111.111احمد دمحم احمد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش توفٌك من ش الؽرٌب مٌت عمبه 28ومٌه وخدمات نظافه فٌما عدا االمن والحراسه ، بجهة : عم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره بن  247122برلم  21111125، لٌد فى  11111.111دمحم كرم علً اشتاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 من ش العروبه من المومٌه العربٌه وراق العربش صالح عبدالحلٌم  1ومطحن وتحمٌص بن وتجاره مواد ؼذائٌه وشاي ، بجهة : 

عن تورٌد  247138برلم  21111128، لٌد فى  5111.111عزت احمد عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش مرزوق مسجد السالم بوالق الدكرور 21مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب  247141برلم  21111127، لٌد فى  1111.111ماله ،   نرمٌن فتحى جاد هللا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس -  112

 شارع اوالد سٌد احمد من جمال عبد الناصر البراجٌل اوسٌم 67متعهد نمل عمال ورحالت ، بجهة : 

عن ادوات  248761برلم  21111115، لٌد فى  111111.111سٌد علً سٌد عجمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش عبداللطٌؾ العرٌش الهرم 27واحذٌه ، بجهة :  تجمٌل ومكٌاج

عن بٌع  248768برلم  21111115، لٌد فى  51111.111اسماء احمد عبدالسمٌع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش المطحن من ش رشاح الصباح ناهٌا كرداسه 4وتوزٌع مواد ؼذائٌه ومٌاه ؼازٌه بالجمله ، بجهة : 

عن تورٌدات  248787برلم  21111116، لٌد فى  21111.111عفٌفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على كمال  -  115

 عمومٌه وتورٌد وتجاره المالبس ، بجهة : جزاٌه مركز منشاءه المناطر

عن ورشه  248716برلم  21111111، لٌد فى  12111.111احمد عبدالسالم سعٌد همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 تصنٌع جبس الفرامه ، بجهة : ش اللبٌنً بجوار مسجد الشاعر مصنع الشٌبسً كرداسه

عن مكتب  248131برلم  21111114ٌد فى ، ل 11111.111حمدي احمد دمحم دمحم الؽرابلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 تورٌدات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : نهاٌه ش جمال عبدالناصر كرداسه

عن مالبس  248136برلم  21111114، لٌد فى  111111.111اٌمن كمال كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 اد امبابهش دمحم حسن عبدالرحٌم المناوي ارض الحد 22جاهزه ، بجهة : 

عن  248168برلم  21111117، لٌد فى  11111.111حسن دمحم حسن لدري احمد الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ب ش ابوالوفا المساحه خللؾ خزان المٌاه من ش سعد بن ابً ولاص العمرانٌه 5اداره مطاعم لدي الؽٌر ، بجهة : 

عن  213634برلم  21111121، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى دمحم دمحم احمد ابراهٌم  ، -  111

 تعبئة و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة : ش سمٌر الدٌب شبرامنت ابوالنمرس

عن مكتب متعهد  247114برلم  21111124، لٌد فى  1111.111عبٌر كارم فتحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اوسٌم -شارع الجمهورٌة بجوار اول عزبة الٌمننمل عمال ، بجهة : 

عن ورشه  247145برلم  21111128، لٌد فى  111111.111حنا سامً ؼبلاير مسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 شارع المنطره من مسبن الزهر _الوراق13مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مكتب  248771برلم  21111116، لٌد فى  12111.111جر فرد ، رأس ماله ،  مرسى صالح راؼب مرسى  ، تا -  113

 اوسٌم -بشتٌل  -شارع السماح من ش الحرٌة  2رحالت و متعهد نمل عمال ، بجهة : رلم 

عن مكتب رحالت  248114برلم  21111113، لٌد فى  12111.111سٌد احمد سعٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌمداخل

عن مكتب  248116برلم  21111113، لٌد فى  12111.111رضا علً احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم

عن  248138برلم  21111114، لٌد فى  111111.111ونٌس زخاري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شنوده عٌد حسنً  -  116

 ش الصعاٌده من مدرسه النجاح من ترعه السواحل الوراق 3صناعه المالبس والمنسوجات الجاهزه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس جاهزه  248132 برلم 21111121، لٌد فى  51111.111دمحم شعبان لرنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش حلمً الشاهد العجوزه 1ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل ستائر ، بجهة :  248114برلم  21111121، لٌد فى  11111.111وزٌر للستائر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش خلٌل جاد الصباغ من ش المشروع مٌت عمبه العجوزه 18

عن مكتب  248181برلم  21111111، لٌد فى  12111.111كرٌا عفٌفً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ز -  111

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم

عن  248176برلم  21111111، لٌد فى  51111.111ٌاسر عزت مصطفً خلٌل جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ش حسن الماضً فاطمه رشدي  16ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الححصول علً التراخص الالزمه ، بجهة : بالى ا

 الهرم

عن ورشه  247118برلم  21111121، لٌد فى  111111.111خالد دمحم دمحم ابراهٌم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 انً كفر طهرمس فٌصلش الحكٌم من ش الرٌح 7شنط حرٌمً ، بجهة : 

عن مماوالت  247132برلم  21111126، لٌد فى  111111.111عمر ٌونس دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بوالق الدكرور -ش الثالجة من ش ترعة عبد العال  1عامة ، بجهة : 

عن مكتب  247148برلم  21111128لٌد فى ،  51111.111ابراهٌم احمد دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

مجمع  446دعاٌه واعالن فٌما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، بجهة : 

 4نصر الدٌن _عماره 

عن  248761رلم ب 21111115، لٌد فى  12111.111محمود عصام دمحم عثمان الرزو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ش الدكتور شاهٌن العجوزه 48سوبر ماركت ، بجهة : 

عن  248782برلم  21111116، لٌد فى  21111.111احمد محفوظ احمد عوض محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 امبابة -ش نادى امبابة الرٌاضى مدٌنة التحرٌر 181محل بٌع مالبس ، بجهة : 

عن بماله ،  248784برلم  21111116، لٌد فى  12111.111لمحسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صبرى عبد ا -  126

 بجهة : شارع امٌر الشعراء وسط البلد الزٌدٌه اسٌم

عن تورٌدات  248771برلم  21111118، لٌد فى  11111.111ممدوح ولٌم عبٌد سناده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 بجهة : حاره خطاب من ش دمحم ابراهٌم مٌت عمبه العجوزهزٌوت ؼذائٌه ، 

عن تربٌه  248711برلم  21111111، لٌد فى  51111.111عزالدٌن صالح رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 صورٌه م المناطروتسمٌن المواشً النتاج اللحوم وااللبان ، بجهة : ش جامع الرحمه من الشارع العمومً عزبه عبدالحمٌد المن

عن مماوالت  248142برلم  21111114، لٌد فى  11111.111سمٌر فهٌم امٌن راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع ابو صٌاد من عثمان محرم _العمرانٌه 64وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  248127برلم  21111114ٌد فى ، ل 12111.111السٌد دمحم سلٌمان مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم

عن مطعم  248477برلم  21111114، لٌد فى  111111.111خلؾ هللا عطا هللا عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شارع الهرم _المطبعه 12، بجهة : 

عن اكسسوار زجاج  248148برلم  21111114، لٌد فى  11111.111 دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله ٌحً دمحم -  132

 ، بجهة : ش االمٌر دمحم مرسً من ش د/ الشٌن الكوم االخضر فٌصل

عن بٌع  248181برلم  21111111، لٌد فى  5111.111حسن ابراهٌم فهمً رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش نصار بٌن السراٌات الدلً 33ات ، بجهة : منظف

 248171برلم  21111111، لٌد فى  11111.111احمد عبدالسالم محمود ربٌع منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

ش مصدق  32عن مركز تدرٌب لؽات وتنمٌه بشرٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 دلًال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  247113برلم  21111121، لٌد فى  21111.111ٌارا ٌاسر رمزي دمحم ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش الهرم الطالبٌه الهرم 228رحالت وتاجٌر سٌارات لدي الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب  247126برلم  21111125، لٌد فى  12111.111دمحم محمود حنفً رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش عمر بن الخطاب لبلً بوالق الدكرور

عن تعبئه وتؽلٌؾ  247154برلم  21111128، لٌد فى  111111.111نجالء فتحى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 مواد الجافه ، بجهة : شارع التل وراق العرب

عن  247153برلم  21111127، لٌد فى  11111.111عالء الدٌن دمحم عبدالعلٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

حاره االمام مححمد  1االنترنت ، بجهة : مطبعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت فٌما عدا الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ و

 عبده من ش سٌد عبدالرحٌم ارض اللواء العجوزه

عن مكتب  247155برلم  21111127، لٌد فى  25111.111عالء كمال اسماعٌل مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ات واالرض لعبه بشتٌل اوسٌممماوالت عمومٌه ووسٌط عماري ، بجهة : ش المصفه بجوار مسجد هللا نور السمو

عن  248746برلم  21111113، لٌد فى  11111.111احمد شعبان احمد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش دمحم الهندي ترعه السواحل امبابه 2خردوات واكسسوارات حرٌمً ، بجهة : 

عن تورٌد اجهزه  248747برلم  21111113، لٌد فى  5111.111رواء جمعه سٌد موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

ش العوامه من الشهٌد  15االنظمه االمنٌه وكامٌرات المرالبه فٌما عدا االنترنت والكامٌرات الالسلكٌه واالمن والحراسه ، بجهة : 

 احمد ححمدي الطوابك فٌصل

برلم  21111111، لٌد فى  5111.111ماله ،  اسماء ٌسري مصطفً سلٌمان دمحم الؽرباوي  ، تاجر فرد ، رأس  -  142

عن تورٌدات عمومٌه ومستلزمات طبٌه واستشارات وتدرٌب ومكافحه افات فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : ؼرفه  248712

 ش زكً عوٌس من ش مساكن كفر طهرمس 1فً شمه بالدور السادس بعداالرضً بالعمار رلم 

عن تورٌدات  248147برلم  21111118، لٌد فى  12111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  عماد عادل ثابت ٌوسؾ  ، ت -  143

 شارع االلصر_المنٌره الؽربٌه _امبابه 81عمومٌه ، بجهة : 

عن  248164برلم  21111117، لٌد فى  5111.111ربٌع حسن عبدالرحمن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش كمال احمد ٌمً المحور ارض اللواء العجوزه 45: تورٌدات ادوات كهربائٌه ، بجهة 

عن بٌع  248167برلم  21111117، لٌد فى  51111.111احمد علً ؼانم عبدالفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 أ ش احمد عرابً المهندسٌن 12شنط سفر ، بجهة : 

عن صٌانه  248116برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دمحم طه عمر محمود فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش احمد الصٌفً من ش المدرسه صفط اللبن 3اجهزه منزلٌه وكهربائٌه ولؾ مواتٌر ، بجهة : 

عن مكتب  248783برلم  21111116، لٌد فى  12111.111فتحى على دمحم عماره الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 دون السٌاحه ، بجهة : شارع مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌمرحالت ومتعهد نمل عمال 

عن  248714برلم  21111111، لٌد فى  451111.111خالد عبد المنعم عبد الموجود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 فٌصل -برج السماح شارع الملكة  8مطعم ، بجهة : 

عن  248113برلم  21111112، لٌد فى  5111.111، رأس ماله ،  طاهر عنتر راتب عبد الؽفار  ، تاجر فرد  -  141

 العجوزة -ش نجٌب محفوظ  13اكسسوار محمول ، بجهة : رلم 

عن مكتب  248113برلم  21111113، لٌد فى  12111.111احمد ابراهٌم احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 البراجٌل اوسٌمرحالت متعهد نمل عمال ، بجهة : ش درب العسكره 

عن مكتب  248118برلم  21111113، لٌد فى  12111.111سوسن ماهر عٌد بكره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  248141برلم  21111114، لٌد فى  12111.111سامً ابوسرٌع حسن محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش الؽرٌب مٌت عمبه العجوزه 71ادوات صحٌه وسباكه ورخام وسٌرامٌن وحداٌد وبوٌات ، بجهة : 

عن عطور ،  221141برلم  21111114، لٌد فى  11111.111رفعت عبد الجلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 شارع زؼلول _الهرم 45بجهة : 

عن ادوات  248112برلم  21111121، لٌد فى  12111.111د دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هوٌدا مسعو -  154

 اكتوبر وراق العرب الوراق 6ش توفٌك سالمان من ش مسجد  24كهربائٌه ، بجهة : 

عن  248115برلم  21111121، لٌد فى  111111.111احمد محمود ابوشامه عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش فٌصل حسن هرم 218بٌع اكسسوارات محمول ، بجهة : 

عن مالبس  248172برلم  21111111، لٌد فى  51111.111ابراهٌم جمال دمحم العطشجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش االهرام مٌران سنترن العرٌش الهرم 157جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  247117برلم  21111121، لٌد فى  11111.111دٌحه عبدالصادق عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  158

 ش الوحده عزبه هنٌدي امبابه 116سندوتشات الكبده ، بجهة : 

عن توزٌع  247118برلم  21111124، لٌد فى  11111.111ٌوسؾ عبد السمٌع احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 المهندسٌن -ش حماد ناصٌة جامعة الدول العربٌة  1بس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : مال

عن تصنٌع  247117برلم  21111128، لٌد فى  51111.111احمد ممدوح دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 الجٌرة -ش المصطفى من ش الساحل العمرانٌة  1جمٌع االلومنٌوم ، بجهة : 

عن مكتب  248771برلم  21111116، لٌد فى  12111.111رامى سعٌد ندا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 اوسٌم -البراجٌل  -رحالت و متعهد نمل عمال ، بجهة : ش ابراهٌم عبد المادر 

عن انتاج  248761برلم  21111115ى ، لٌد ف 11111.111حسام فهمى الشاذلً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش محمود عارؾ المرٌوطٌه فٌصل 14فنً ) فٌما عدا خدمات االنترنت( ، بجهة : 

عن تجاره  248778برلم  21111118، لٌد فى  31111.111دمحم محمود دمحم دمحم نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 د الدلًش ٌثرب نادي الصٌ 21الحٌوانات االلٌفه ، بجهة : 

عن تصنٌع و  221184برلم  21111111، لٌد فى  1111111.111دمحم خٌرى على رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 الوراق -وراق العرب  -ش العمدة 4تجمٌع معدات الٌة ، بجهة : 

عن مكتب  248115برلم  21111112، لٌد فى  12111.111دمحم على ابو العال على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نفل عمال ، بجهة : ش دمحم دمحم على المعتمدٌه ارض اللواء

عن بٌع مواد  248131برلم  21111114د فى ، لٌ 5111.111احمد فرج حسٌن فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ش حافظ حسن العجوزه 1ؼذائٌه وحلوانً مرطبات ، بجهة : 

عن  247111برلم  21111121، لٌد فى  11111.111مصطفً سامً دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

االنترنت ، بجهة : ش المعسكر خلؾ مسجد مكتب تسوٌك كتٌبات خصم وتنظٌم حفالت ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت و

 عبدالرسول سالم ابو رواش كرداسه

عن مكتب  247131برلم  21111126، لٌد فى  5111.111دمحم رضا رجب لطب طعٌمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 الوراق -ش مسجد فاطمة الزهراء  6مماوالت عمومٌة ، بجهة : طناش 

 247131برلم  21111128، لٌد فى  12111.111عزٌز على الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود صابر عبد ال -  167

 عن مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال دون السٌاحه ، بجهة : شارع فاخوره الدرس اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن اداره  248752برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفً عٌد تاٌب علً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش ترعه اللزمر ارض اللواء العجوزه 232بوفٌهات واعمال النظافه فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن  248788برلم  21111115، لٌد فى  251111.111نٌفٌن عٌد عبد النعٌم مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 -ج جاردٌنٌا هضبة االهرام البوابة االولى الهرم  2:  استثمار عمارى و مماوالت عمومٌة و تورٌدات ، بجهة

عن مماوالت  248124برلم  21111113، لٌد فى  5111.111بطران محمود ٌونس عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش الفرٌك دمحم علً فهمً من ش دمحم عبدالمجٌد البطران نزله البطران ابراج ساره 1عامه ، بجهة : 

عن  248163برلم  21111117، لٌد فى  21111.111اشرؾ السٌد ابراهٌم سلٌمان راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 الدلً 12شمه  3ش المساحه الدور  27خدمات تعلٌمٌه ولؽات ، بجهة : 

عن  247111برلم  21111121، لٌد فى  51111.111سمر صالح مصطفً دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

ش البهنساوي من العروبه  5مكتبه ما عدا المستندات والطباعه وتجاره الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

 المرٌوطٌه

عن  247127برلم  21111126، لٌد فى  511111.111حسام فوزى عبد الحمٌد عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 ل عمال ، بجهة : ش السوق المدٌم مركز اوسٌممكتب رحالت و متعهد نم

عن مكتب  247137برلم  21111128، لٌد فى  12111.111حسٌن مبرون مبرون حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شارع الوحده الصحٌه البراجٌل اوسٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

،لٌدت فى  15111.111نادره دمحم انور وشرٌكها   شركة  ،  تمدٌم الماكوالت ) مطعم تٌن اواي(  ،رأس مالها    -  1

ش  62بالدور االرضً بالعمار رلم  1، عن تمدٌم الماكوالت ) مطعم تٌن اواي( ، بجهة : محل رلم  247116برلم  21111124

 مصدق الدلً

 21111125،لٌدت فى  51111.111تز دمحم وشرٌكته منً مصطفً   شركة  ،  بٌع وتوزٌع الحلوٌات  ،رأس مالها   مع -  2

 ش الهرم عمارات االتحادٌه الهرم 311، عن بٌع وتوزٌع الحلوٌات ، بجهة :  247121برلم 

،لٌدت فى  511111.111أس مالها   سٌد دمحم دمحم علً وشرٌكه عاطؾ دمحم دمحم علً   شركة  ،   تشؽٌل معادن  ،ر -  3

 ش دمحم دمحم من بنً دمحم عزبه المفتً وراق العرب الوراق 3، عن تشؽٌل معادن ، بجهة :  248111برلم  21111113

برلم  21111125،لٌدت فى  17111.111طارق حمدي وهٌب وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه   ،رأس مالها    -  4

ش الثالثٌنً ناحٌه المدٌنه  21اره المالبس الجاهزه ، بجهة : محل بالدور االرضً واالول علوي بالعمار ، عن تج 247125

 المنوره العمرانٌه

دمحم مرزوق اسماعٌل السٌد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه واعمال الهدم والحفر والتشٌٌد والبناء واالعمال المتكامله  -  5

، عن المماوالت العمومٌه واعمال الهدم  248711برلم  21111118،لٌدت فى  111111.111لها   والتورٌدات  ،رأس ما

 ش المهندس من ش ترعه السواحل جزٌره دمحم الوراق 1والحفر والتشٌٌد والبناء واالعمال المتكامله والتورٌدات ، بجهة : 

حضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالؼذٌه الخاصه وتصنٌعهم  دمحم عبدهللا عبدهللا االشمر وشركاه   شركة  ،   تجاره مست -  6

، عن تجاره  248776برلم  21111118،لٌدت فى  12111.111لدي الؽٌر فٌما عدا تجاره وتوزٌع االدوٌه  ،رأس مالها   

ع االدوٌه ، بجهة : ش مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالؼذٌه الخاصه وتصنٌعهم  لدي الؽٌر فٌما عدا تجاره وتوزٌ

 ن( ش احمد عالم حدائك االهرام الباوبه الرابعه الهرم--العشرٌن بٌن ) ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االستٌراد فٌما  -التوكٌالت التجارٌه التً تخدم نشاط الشركه  -عمر دمحم محمود وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع االعالؾ  -  8

،لٌدت فى  3111111.111خامات االعالؾ والحبوب  ،رأس مالها    تورٌد - 6من المجموعه  36والفمره  11عدا المجموعه 

االستٌراد فٌما عدا  -التوكٌالت التجارٌه التً تخدم نشاط الشركه  -، عن تجاره وتوزٌع االعالؾ  248161برلم  21111117

بالدور  114شمه  4ه مدخل تورٌد خامات االعالؾ والحبوب ، بجهة : ابراج الصفو - 6من المجموعه  36والفمره  11المجموعه 

 االول المجزر االللً اللبٌنً الهرم

،لٌدت فى  111111.111احمد مجدي دمحم احمد وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه والتشطٌبات والتورٌدات   ،رأس مالها    -  7

عبد _الدور االرضً _شمه شارع سلمان ال 5، عن مماوالت عامه والتشطٌبات والتورٌدات ، بجهة :  248141برلم  21111118

 _العرٌش _الهرم2رلم 

برلم  21111121،لٌدت فى  111111.111شركه شرٌؾ دمحم شولً وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  1

 مدٌنه التحرٌر امبابه 21ش  12، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة :  247115

 21111127،لٌدت فى  11111.111لمونٌوم وتجالٌد الواجهات  ،رأس مالها   حسن ٌاسر وشرٌكه   شركة  ،  اعمال اال -  11

 ش المعهد الدٌنً المعتمدٌه كرداسه 11، عن اعمال االلمونٌوم وتجالٌد الواجهات ، بجهة :  247152برلم 

ً تجعلها لابله ناصر رفاعً عبده حسانٌن وشرٌكه   شركة  ،   استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه الت -  11

لالستزراع واستزراع االراضً المستصلحه وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصه الؼراض االستصالح 

تخطٌط والامه المناطك  -2واالستزارع وان تستخدم طرق الري الحدٌثه ولٌس الري بطرٌمه الؽنر ) الل من عشرٌن الؾ فدان( 

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه  -3افك والخدمات العمرانٌه وتجهٌزها بجمٌع المر

 21111127،لٌدت فى  511111.111والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌناء فٌلزم   ،رأس مالها   

تً تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضً المستصلحه ، عن استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه ال 247147برلم 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصه الؼراض االستصالح واالستزارع وان تستخدم طرق الري الحدٌثه ولٌس 

 -3رافك والخدمات تخطٌط والامه المناطك العمرانٌه وتجهٌزها بجمٌع الم -2الري بطرٌمه الؽنر ) الل من عشرٌن الؾ فدان( 

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمه شبه جزٌره 

 ش الملن فٌصل 431سٌناء فٌلزم ، بجهة : 

الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض  االسكان -4ناصر رفاعً عبده حسانٌن وشرٌكه   شركة  ،  موافمه الهٌئه مسبما  -  12

النمل  -5السكن ؼٌر االداري بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه 

ات والمحطات الامه وتشؽٌل الثالج -6المبرد او المجمد للبضائع وٌشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفرٌػ الالزمه لمباشره النشاط 

، عن موافمه الهٌئه  247147برلم  21111127،لٌدت فى  511111.111الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه  ،رأس مالها   

االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االداري بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده  -4مسبما 

النمل المبرد او المجمد للبضائع وٌشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفرٌػ  -5واحد او عده ابنٌه  سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء

 ش الملن فٌصل 431الامه وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه ، بجهة :  -6الالزمه لمباشره النشاط 

،لٌدت فى  11111.111وصناعه خالطات المٌاه  ،رأس مالها    شركه دمحم زكرٌا دمحم وشركاه   شركة  ،  تشؽٌل معادن -  13

 ش الؽربان من ش جزٌره دمحم الوراق 2، عن تشؽٌل معادن وصناعه خالطات المٌاه ، بجهة :  248111برلم  21111113

،  248786برلم  21111116،لٌدت فى  17111.111دمحم خلٌفة وشرٌكة   شركة  ،  مماوالت عمومٌة   ،رأس مالها    -  14

 بوالق الدكرور -ش مسجد التوحٌد  5عن مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

،لٌدت فى  51111.111عبدالرحمن هشام دمحم شولً وشرٌكه   شركة  ،  نمل وتوزٌع البضائع  ،رأس مالها    -  15

 ش احمد عبدالمنعم الدلً 16، عن نمل وتوزٌع البضائع ، بجهة :  248171برلم  21111111

دمحم حسن دمحم جوده وشركاه   شركة  ،   التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه وتورٌد  -  16

وصٌانه كال من محطات تخفٌض الضؽط  واضافه الرائحه للؽاز الطبٌعً وتركٌب االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وتورٌد وتركٌب 

وتورٌد وتركٌب وصٌانه محابس ومنظمات الخاصه بالؽز وتورٌد وتركٌب وحدات اللفلتره والمٌاس باعمال الؽاز الطبٌعً وتورٌد 

،لٌدت  51111.111لحرٌك  ،رأس مالها   وتركٌب اجهزه مانع انمطاع التٌار الكربائً والموالدات واجهزه االنذار واجهزه اطفاء ا

، عن التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌه وتورٌد وتركٌب  248151برلم  21111118فى 

االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وتورٌد وتركٌب وصٌانه كال من محطات تخفٌض الضؽط  واضافه الرائحه للؽاز الطبٌعً وتورٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ركٌب وصٌانه محابس ومنظمات الخاصه بالؽز وتورٌد وتركٌب وحدات اللفلتره والمٌاس باعمال الؽاز الطبٌعً وتورٌد وتركٌب وت

ش الصفا والمروه الطوابك  27اجهزه مانع انمطاع التٌار الكربائً والموالدات واجهزه االنذار واجهزه اطفاء الحرٌك ، بجهة : 

 فٌصل

 12111.111طفً   شركة  ،  تجاره المحمول واكسسواراته والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   عماد حمدي واحمد مص -  18

أ ش جامعه الدول  3، عن تجاره المحمول واكسسواراته والتورٌدات العمومٌه ، بجهة :  248175برلم  21111111،لٌدت فى 

 الدور االرضً المهندسٌن 114العربٌه محل رلم 

سن وشرٌكها   شركة  ،  تدرٌب الراؼبٌن وتاهٌلهم لسوق العمل وتمدٌم االستشارات االدارٌه والتربوٌه اٌمان ابوالمحا -  17

، عن تدرٌب الراؼبٌن  2481112برلم  21111113،لٌدت فى  111111.111واالسرٌه ) فٌما عدا االنترنت(  ،رأس مالها   

بالدور االول فوق  2واالسرٌه ) فٌما عدا االنترنت( ، بجهة : الشمه رلم  وتاهٌلهم لسوق العمل وتمدٌم االستشارات االدارٌه والتربوٌه

 منطمه )ن( حدائك االهرام اول طرٌك الفٌوم الهرم 27االرضً بالعمار رلم 

سامح شعبان صبره وشرٌكه   شركة  ،  دعاٌه واعالن والطباعه ماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه  -  11

برلم  21111118،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     2111لسنة  122االنترنت ) موافمه امنٌه  والمصاحؾ وخدمات

، عن دعاٌه واعالن والطباعه ماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وخدمات االنترنت ) موافمه  248153

 لهرم لسم العمرانٌهش سعٌد متفرع من ش ابن بطوطه ا 1، بجهة :  2111لسنة  122امنٌه 

مروه حجازي وشركاها   شركة  ،  تحصٌل الفواتٌر والدٌون دون اعمال البنون التوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها    -  21

، عن تحصٌل الفواتٌر والدٌون دون اعمال البنون التوكٌالت التجارٌه ،  248145برلم  21111114،لٌدت فى  111111.111

 ر الرابع الدلًش ٌثرب الدو 1بجهة : 

محمود عفٌفً عفٌفً وشركاه   شركة  ،  التصدٌر والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا تورٌد اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماتها   -  21

، عن التصدٌر والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا تورٌد اجهزه  248751برلم  21111114،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

تمسٌم السادات للالسكان التعاونً مشروع االحالم ابو  327ا ، بجهة : الدور الثانً بالمبنً االداري لطعه الكمبٌوتر ومستلزماته

 رواش كرداسه

،لٌدت فى  51111.111اسامه فوزي شاكر وشركاه   شركة  ،  تورٌدات اجهزه ومعدات المطاعم  ،رأس مالها    -  22

 ش الدكتور حجازي الصحفٌٌن العجوزه 11دات المطاعم ، بجهة : ، عن تورٌدات اجهزه ومع 248751برلم  21111114

شادٌة حمدى عبدهللا ابو شٌتة و شرٌكها   شركة  ،  استصالح اراضى و انتاج محاصٌل زراعٌة و تربٌة دواجن و مواشى    -  23

ل زراعٌة و تربٌة ، عن استصالح اراضى و انتاج محاصٌ 247115برلم  21111124،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

 فٌصل -ناصٌة ش حسٌن عبد المادر من ش حمد ٌاسٌن الطوابك  1دواجن و مواشى ، بجهة : 

امٌر احمد فؤاد وشرٌكه   شركة  ،   تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه  -  24

خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من 

وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل وسائل النمل  البرٌه  لنمل 

ٌه شرط الحصول على تراخٌص الجهات المعنٌه و السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل وسائل النماللنهرٌه و البحر

، عن تنظٌم  248757برلم  21111114،لٌدت فى  2111111.111نمل السائحٌن و للشركه الحك فى ان   ،رأس مالها   

 رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل والامه ما ٌلحك بها من

خدمات و بٌع و صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات 

الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى و تشؽٌل وسائل النمل  البرٌه  لنمل السائحٌن باستخدام اللٌموزٌن و االتوبٌسات و تشؽٌل 

رٌه شرط الحصول على تراخٌص الجهات المعنٌه و نمل السائحٌن و للشركه الحك فى ان ، بجهة : شمه وسائل النماللنهرٌه و البح

 ش السالم الرماٌه هرم 6الدور الخامس عمار رلم 18رلم 

ام امٌر احمد فؤاد وشرٌكه   شركة  ،  تتعاون مع اى هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحك -  25

، عن تتعاون مع اى  248757برلم  21111114،لٌدت فى  2111111.111الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن  ،رأس مالها   

 18هٌئه تعمل فى مثل ؼرضها او تشترٌها او تندمج فٌها كل ذلن وفما الحكام الموانٌن و اللوائح المنظمه لذلن ، بجهة : شمه رلم 

 الم الرماٌه هرمش الس 6الدور الخامس عمار رلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم نبٌل وشرٌكه   شركة  ،  لٌاسات بٌئٌه وتورٌد ؼازات وتورٌد ؼازات متخصصه واجهزه لٌاس وفحص ؼازات ومعاٌره  -  26

، عن لٌاسات  248174برلم  21111111،لٌدت فى  51111.111ضؽوط وحراره وموازٌن واجهزه المٌاس  ،رأس مالها   

ات متخصصه واجهزه لٌاس وفحص ؼازات ومعاٌره ضؽوط وحراره وموازٌن واجهزه المٌاس ، بٌئٌه وتورٌد ؼازات وتورٌد ؼاز

 بالمركز التجاري  ٌتكو الهرم 417بجهة : 

 51111.111مٌنا فارس ابادٌر وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال التشطٌبات المتكامله صٌانه وتركٌب  ،رأس مالها    -  28

ش دمحم عبدالسالم  31، عن المٌام باعمال التشطٌبات المتكامله صٌانه وتركٌب ، بجهة :  248158برلم  21111117،لٌدت فى 

 من ش البنا الهرم

شركة سامح حسٌن و شركاة   شركة  ،  تجارة و توزٌع المواد الؽذائٌة و المٌاة الؽازٌة بكافة انواعها و تعبئة المٌاة الؽازٌة  -  27

، عن تجارة و توزٌع المواد الؽذائٌة و المٌاة  247134برلم  21111126،لٌدت فى  111111.111لدى الؽٌر   ،رأس مالها   

 لسم الهرم -فٌصل  -شارع كعابٌش  51بالعمار  11بالدور  21الؽازٌة بكافة انواعها و تعبئة المٌاة الؽازٌة لدى الؽٌر ، بجهة : شمة 

مٌة بكافة انواعها و التصدٌر و المماوالت العامة المتكاملة و عمرو عبد العزٌز وشركاة   شركة  ،  التورٌدات العمو -  21

االستثمار العمارى و اعمال مماوالت الكهرباء و السباكة و االنشاءات و التصمٌمات و تشطٌبات عمارات و فٌالت و اعمال االثاث 

ت الؽذائٌة و ؼٌرها و استؽالل المحاجر و و الدهانات و النجارة و التجارة و التوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا و بخاصة المنتجا

 1111111.111المناجم و تكسٌر و جرش الصخور و نمل خامات المحاجر و المناجم دون استخدام المتفجرات  ،رأس مالها   

، عن التورٌدات العمومٌة بكافة انواعها و التصدٌر و المماوالت العامة المتكاملة و  247111برلم  21111124،لٌدت فى 

الستثمار العمارى و اعمال مماوالت الكهرباء و السباكة و االنشاءات و التصمٌمات و تشطٌبات عمارات و فٌالت و اعمال االثاث ا

و الدهانات و النجارة و التجارة و التوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا و بخاصة المنتجات الؽذائٌة و ؼٌرها و استؽالل المحاجر و 

 - 1ش السودان الدور  278الصخور و نمل خامات المحاجر و المناجم دون استخدام المتفجرات ، بجهة :  المناجم و تكسٌر و جرش

 المهندسٌن

،لٌدت فى  11111.111منى عبد الجلٌل محمود و شرٌكتها / نجوى محمود مهنى   شركة  ،  جمع الممامة   ،رأس مالها    -  31

 جهة : زاوٌة ثابت اوسٌم، عن جمع الممامة ، ب 247128برلم  21111125

دمحم عثمان لطفً زهره واحمد ٌحً سعد عبدالعال   شركة  ،  النمل والتورٌدات العمومٌه فٌما عدات تورٌد اجهزه الكمبٌوتر  -  31

، عن النمل والتورٌدات العمومٌه فٌما عدات  248741برلم  21111113،لٌدت فى  51111.111ومستلزماتها  ،رأس مالها   

 جهزه الكمبٌوتر ومستلزماتها ، بجهة : ؼرب البلد ش سامح سالم ناهٌا كرداسهتورٌد ا

على دمحم على سلٌمان خلٌل و شركاة   شركة  ،   االستثمار العمارى و المماوالت بكافة انواعها من الامة الموالت التجارٌة و  -  32

لتجارٌة و الصٌانة او االشراؾ علٌها و بٌع و شراء و ادارة المنتجعات و الوحدات و المجمعات السكنٌة او االدارٌة و المحالت ا

،لٌدت فى  511111.111االراضى و العمارات المبنٌة او بناؤها و اعادة بٌعها او تأجٌرها لصالح الشركة او الؽٌر   ،رأس مالها   

موالت التجارٌة و المنتجعات و ، عن االستثمار العمارى و المماوالت بكافة انواعها من الامة ال 247136برلم  21111128

الوحدات و المجمعات السكنٌة او االدارٌة و المحالت التجارٌة و الصٌانة او االشراؾ علٌها و بٌع و شراء و ادارة االراضى و 

 جٌزةال -المهندسٌن  -ش االشجار  4العمارات المبنٌة او بناؤها و اعادة بٌعها او تأجٌرها لصالح الشركة او الؽٌر ، بجهة : 

 21111114،لٌدت فى  81111.111مجدى ابراهٌم رزق هللا وشركاه   شركة  ،  تجاره وتصنٌع االخشاب  ،رأس مالها    -  33

بدائره لسم -ش ابراهٌم سٌد من ش صٌدلٌه الحسٌنً من شارع العروبه11، عن تجاره وتصنٌع االخشاب ، بجهة :  248146برلم 

 الطالبٌه

،لٌدت فى  113111.111رٌكها   شركة  ،  مماوالت والتورٌدات العامه  ،رأس مالها   سها عاشور عمرو وش -  34

 ش مختار ساطور الدور السادس الطالبٌه 2، عن مماوالت والتورٌدات العامه ، بجهة :  248171برلم  21111111

،لٌدت فى  111111.111ها   احمد عالء الدٌن وشرٌكه حازم دمحم دمحم حسن   شركة  ،  شحن البضائع  ،رأس مال -  35

 11شمه رلم  41، عن شحن البضائع ، بجهة : الدلً ش عوٌس ناصٌه احمد الزٌات عمار رلم  247111برلم  21111121

 بالدور الخامس

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -لمحو ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    111175دمحم على على رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    216371كرٌم السٌد رشاد عبد السالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    222258دمحم مجدى رشاد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجاره امر محو

تم محو/شطب    21111118، وفى تارٌخ    12164رلٌة عبد الحى عبد الحى عمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  امر محو لترن التجاره

أمر   تم محو/شطب السجل   21111113، وفى تارٌخ    81811سمٌر معوض نعمة هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجارة

تم    21111114، وفى تارٌخ    175364دمحم سعد عبد الممصود مرعى ظالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

و/شطب السجل  امر محو تم مح   21111114، وفى تارٌخ    17185جمال دمحم ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    225618امام اشرؾ امام راؼب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    213486فرج جمعه ابراهٌم تعٌلب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    173115كمال عبد الوهاب ابراهٌم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21111114، وفى تارٌخ    66418صٌدلٌه جمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجارة

تم    21111114، وفى تارٌخ    187234احمد سعٌد على عبد الؽزٌز كشن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111114وفى تارٌخ ،    187571سعد دمحم احمد جبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    58811على  عبدالحمٌد عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111118، وفى تارٌخ    243574لم : هالل رزق عبدالمجٌد هنداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 15

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111118، وفى تارٌخ    181266احمد سعد دمحم بٌو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111118، وفى تارٌخ    171615ك لٌده برلم : على ؼنٌم عبد الحمٌد ؼنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 18

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111117، وفى تارٌخ    238774رانٌا احمد دمحم عبد الحفٌظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  امر محو ترن التجاره

تم    21111121، وفى تارٌخ    113516بدالعاطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالفتاح سٌد   احمد دمحم ع   - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    151211سمٌر عبد المادر ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    236765لى دمحم على عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ع   - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    41516عواطؾ عبدالعزٌز خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 هامر محو لترن التجار

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    115412كوافٌر  عماد للرجال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    211131عاطؾ سمٌر عباس سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 التجارةالسجل  أمر محو لترن 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    232318هبه ابراهٌم على السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111121، وفى تارٌخ    131461سمٌحه دمحم فرؼل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ترن التجارهمحو ل

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    175217حسن عاطؾ حسن ابو السعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    211131حسام صابر شحاته مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 امر محو لترن التجاره السجل 

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    121382رجب  عبدالعزٌز  حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    145128ابراهٌم عبد الرحمن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    217267عادل عبد هللا السٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجارهامر محو 

تم    21111121، وفى تارٌخ    214218على عبد الرحٌم على عبد الرحٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل  امر محو تم محو/شطب السج   21111121، وفى تارٌخ    141737دمحم دمحم بشٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    121751دمحم طنطاوى حلمى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    238117اسماعٌل ابراهٌم عباس ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    173118مصطفى محمود امام احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111121، وفى تارٌخ    245777دمحم نصر علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111125، وفى تارٌخ    57672سٌد رمضان ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    64116على شافعى على الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111125، وفى تارٌخ    71157طارق عبدالؽنى  دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111125رٌخ ، وفى تا   114157محمود حسٌن سالم باعبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    153543عبد هللا موسى ٌوسؾ خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    114648وجٌه زاهر فرٌز موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    214861احمد على كامل على فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    212248رلم : احمد نصر امام احمد زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 45

 السجل  امر محو ترن التجاره

تم    21111128، وفى تارٌخ    214141منى محى ابو الحمد عبد الرؤوؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111128، وفى تارٌخ    212414د  ،  سبك لٌده برلم : مالن مكرم سالمة شنودة  ،  تاجر فر   - 48

 امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    186412علً دمحم الخضٌري بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111128، وفى تارٌخ    245218اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صابر سٌد ٌحً شعبان  ،  ت   - 41

 امر محو ترن التجاره

تم    21111127، وفى تارٌخ    223441سٌد زكى السٌد محمود عبد الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  امر    21111127، وفى تارٌخ    143117سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  افالم حسن   - 51

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111127، وفى تارٌخ    211161ولٌد دمحم حسن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 امر محو ترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21111127، وفى تارٌخ    184533حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسن سعد ا   - 53

 محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   148116حامد عبد المولى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  21111113وفً تارٌخ ،   122357ماهر السٌد احمد حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   217541محمود ابو ضٌؾ محمود عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111113وفً تارٌخ ،   217541محمود توٌوتا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  21111114وفً تارٌخ ،   116681ٌاسر ابوالفضل فهمى عبدالتواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   161745نادى منٌر اٌوب جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   245426امجد صابر عطاهللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21111114وفً تارٌخ ،   245112صالح الدٌن دمحم محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   248731شٌماء صابر عدلً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   248548شٌماء حمدي ٌوسؾ عبدربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21111115وفً تارٌخ ،   248548شٌماء حمدى ٌوسؾ عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   248273دمحم مصطفً احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   121111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111115وفً تارٌخ ،   221675ٌحٌى جاد ٌحٌى سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  21111115وفً تارٌخ ،   231114رافت ابو الٌمٌن ؼالى بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   181252مجدى عزت حلمى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111118وفً تارٌخ ،   213411دمحم عبد الحمٌد على فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111118وفً تارٌخ ،   174145اسامة عبد الكرٌم توفٌك دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111118وفً تارٌخ ،   115142دمحمعبد الناصر عبد العلٌم عبد الحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   121111.111ماله ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111118وفً تارٌخ ،   216457رأفت نصحى رٌاض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111118رٌخ ، وفً تا  222136عٌد لرنى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111118وفً تارٌخ ،   242484حسٌن عبدالسالم محمود عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111111.111س ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس   21111118وفً تارٌخ ،   244423شعبان عبد العزٌز حمٌده عبد الحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   216141لم سلوى فارس مخٌمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  23

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   248511ابتسام عٌد مرٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   111111.111ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   178561مروه كمال مهدى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   216714م مؤسسة ابو العٌنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  26

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   244184محمود المؽاوري دمحم مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   251111.111ل لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,   21111113وفً تارٌخ ،   236632عبد هللا مصطفى محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   222314ده برلم فرج احمد فرٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  21

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   118167سعٌد حسن عبد الرحمن سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21111114وفً تارٌخ ،   167117بكرى محمود بكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   4111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111114وفً تارٌخ ،   211816احمد دمحم عبد المنعم دمحم فتح الباب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   151111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   181414جوزٌؾ نبٌه رزق عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   351111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114ٌخ ، وفً تار  231154فاطمه الزهراء دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   152821مختار للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   245778اسامه هالل دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111118وفً تارٌخ ،   182741اسامه صالح على المؽربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21111118وفً تارٌخ ،   115157حسن على حسن منصور الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111118وفً تارٌخ ،   134113دمحماحمدعبدالحلٌم  بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111118تارٌخ ،  وفً  221811دمحم السٌد عبد الصمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   215316محمود منصور احمد جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111117وفً تارٌخ ،   231514ابراهٌم بكر ابراهٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111117وفً تارٌخ ،   241171جبرٌل جابر حافظ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   211316عادل محمود دمحم الكردى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   111111.111ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   141156رومانى سمعان جاد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   111111لم دمحم دمحم عبد الحلٌم الطنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  46

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111111وفً تارٌخ ،   221313هشام سٌد محمود عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   511111.111صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   211145جان مكس لراطٌس بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   3511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   223856برلم دمحم عبد الحمٌد جابر حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  41

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   244212حسنً فتحً حسٌن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   12111.111لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   115825دمحم عبد الفتاح زكى دمحم جابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   216443ه برلم صالح جاد حسن جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  52

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   246161بسمه سامً سمعان تمساح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   251111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   248165السٌد دمحم دمحم الماضً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111124وفً تارٌخ ،   241162ه برلم عبد الحفٌظ سٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  55

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   17338سحر محمود فرؼلى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   55111.111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   211133مجدى نجٌب عزٌز نجٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21111125وفً تارٌخ ،   211581ضٌاء ترافٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   241131اسالم رضى سعد ابو حمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   311111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   131615عادل جمال عبد الكرٌم  سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   234131شٌماء سٌد ٌوسؾ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   5111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111126وفً تارٌخ ،   245811دمحم مصطفً عبدالعزٌز جادالمولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111126خ ، وفً تارٌ  227414اسالم دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111126وفً تارٌخ ،   241315صفوت الهامً خلٌفة سعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111128وفً تارٌخ ،   236382هشام محمود حسن المرصفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111128خ ، وفً تارٌ  222117الدٌب لنمل العمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   21111128وفً تارٌخ ،   64811مؤسسة صبري للتجاره  واالستشارات الدولٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   511111.111بح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111128وفً تارٌخ ،   161162ممدوح متولً حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111128وفً تارٌخ ،   146143م ابو السعود بكري ابو بكر علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  61

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111128وفً تارٌخ ،   175226عبد الهادى دمحم السٌد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   511111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس   21111127وفً تارٌخ ،   117558عماد عبد البالى عبد البالى عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   11111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111127وفً تارٌخ ،   211251اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فوزى عالم حسن  ت -  82

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111127وفً تارٌخ ،   244181حسن صبرى دسولى عبد الفتاح صبرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111127وفً تارٌخ ،   245156حسن علً حسن علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  216816حسنى شعراوى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش المراؼً العجوزه 41الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113رٌخ وفً تا 248856حسٌن عبده حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 أ حاره فاٌد ش الجمهورٌه عابدٌن  6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  172513لمٌاء دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي  27.7الصناعٌه بابو رواش بالكٌلو  بالمنطمه 1/87، اصبح / المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248745دمحم مجدي دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 فٌصل 2ش شعبان كوعه متفرع من ش السنترال ش ترعه عبدالعال  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248748دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند ابراهٌم  -  5

 الـتأشٌر:   ، ش سعد زؼلول اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  156148دمحم محمود عبد المجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بنشاط مطعم وكافٌترٌا 5عمار رلم  66لفرع الكائن ش الـتأشٌر:   ، الؽاء ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248746احمد شعبان احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش دمحم الهندي ترعه السواحل امبابه 2الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248747برلم     رواء جمعه سٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  7

 ش العوامه من الشهٌد احمد ححمدي الطوابك فٌصل 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248751مصطفً ٌونس وهبه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌهش مصطفً محمود  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248755سامح مجدي مصلحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش داٌر الناحٌه الدلً 115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  245426امجد صابر عطاهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 م امبابه -م المناطر -المناشى البلد -الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248754نبٌل عبده علً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الدلً 4ش داٌر الناحٌه الدور الرابع شمه  18الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248753احمد دمحم محسن عبدالمادر شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الدلً 183شمه  18ش التحرٌر الدور  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  118272سحر ابراهٌم عوٌس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 851حادئك زاٌد فٌال  16الـتأشٌر:   ، اصبح / الشٌخ زاٌد الحً 

عدٌل العنوان , تم ت 21111114وفً تارٌخ  248752مصطفً عٌد تاٌب علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش ترعه اللزمر ارض اللواء العجوزه 232وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248756احمد حسانٌن عبدالحمٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ولٌد ابوالدهب من ش الكورنٌش وراق الحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان  21111114وفً تارٌخ  241172الرحمن رٌاض عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  18

 من ش المساكن بوالق الدكرور 1ش دمحم صبحً محل رلم  44, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  213211متولى دمحم دمحم وصٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش الجرجاوي الدور االرضً الدلً 6الـتأشٌر:   ، اصبح /

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248758ٌسرا دمحم مصطفً حسٌن حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش النٌل العجوزه 132وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248548ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء حمدي ٌوسؾ عبد -  21

الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح /التصنٌع بخلط وتعبئه مواد كٌماوٌه ومنظفات ومطهرات ومعالجه المٌاه الصناعٌه 

 والمنظفات الصناعٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248765جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالفتاح دمحم سعد ، تا -  21

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه الزمر ارض اللواء العجوزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248768اسماء احمد عبدالسمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 حن من ش رشاح الصباح ناهٌا كرداسهش المط 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  213732اصبح / اٌمن جالل ابراهٌم عبد الرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الحً الثانً مدٌنه العبور 4لطع  13العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  213732بد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن جالل ابراهٌم ع -  24

 الحً الثانً مدٌنه العبور 4لطع  13وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  248761محمود عصام دمحم عثمان الرزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش الدكتور شاهٌن العجوزه 48وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  231114رافت ابو الٌمٌن ؼالى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش المدٌنه المنوره بشتٌل البلد اوسٌم 22الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248766مرزوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منً سلٌم حامد -  28

 الـتأشٌر:   ، ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248761حسام فهمى الشاذلً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 محمود عارؾ المرٌوطٌه فٌصل ش 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248788نٌفٌن عٌد عبد النعٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 -ج جاردٌنٌا هضبة االهرام البوابة االولى الهرم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  248763ٌده برلم    مصطفً صالح الدٌن وجدي مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  31

 ش عبده خطاب ناهٌا بوالق الدكرور 5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248761سٌد علً سٌد عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش عبداللطٌؾ العرٌش الهرم 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  248764احمد سعٌد دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، ش امٌن حرب ناهٌا بوالق الدكرور 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21111116وفً تارٌخ  248771مرسى صالح راؼب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 اوسٌم  -بشتٌل  -شارع السماح من ش الحرٌة  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248772اٌهاب كمال رمضان الرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الجٌزة  - 124عمارات الصفا و المروة ش استودٌو مصر شمة  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248781زٌنب انور احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 اوسٌم  -البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، ش جمال عبد الناصر 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21111116وفً تارٌخ  248784دمحم صبرى عبد المحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، شارع امٌر الشعراء وسط البلد الزٌدٌه اسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  248785محمود ابراهٌم ابراهٌم على زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الدلى  -ش التحرٌر البرج الخلفى الدور االول  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248787عفٌفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على كمال -  37

 الـتأشٌر:   ، جزاٌه مركز منشاءه المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  214511شاكر عبد العظٌم السٌد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 مدٌنة نصر الماهرة  -الدور االول الترفٌهى سٌتى ستارز  KK 16-15وصؾ الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248771   رامى سعٌد ندا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  41

 اوسٌم  -البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم عبد المادر 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  248773دمحم مخلوؾ خمٌس على العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 العمرانٌة  -ثمان محرم ع غ ش طارق شبٌطة من ش ع 48وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248783فتحى على دمحم عماره الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، شارع مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248781جبرائٌل شفٌك ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 العمرانٌة  -ش ابو عجٌلة من ش عز الدٌن عمر اسباتس  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  248782احمد محفوظ احمد عوض محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 امبابة  -ٌاضى مدٌنة التحرٌر ش نادى امبابة الر181وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  232815دمحم أحمد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 اكتوبر محافظة الجٌزة  6-3المجاورة الثانٌة الحى  416، اضاؾ فرع بالعنوان التالى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  248774جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مطعم على للمأكوالت ، تا -  46

 مٌت عمبة  -سور نادى الترسانة ش محمود بدر الدٌن  7الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  244183ماجد سعٌد عبد المسٌح بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 -وراق العرب  -ش المسجد االلصى من ش عشرة 1الـتأشٌر:   ، اصبح / وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248711دمحم عادل حسٌن ٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش مصطفً الؽٌطانً ناصٌه البصراوي المنٌره امبابه 53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111118وفً تارٌخ  221577لعال احمد على عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العاطى ابو ا -  41

 اكتوبر  6م  1شمه  1444عماره  8مج  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الحً 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111118وفً تارٌخ  248771ممدوح ولٌم عبٌد سناده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، حاره خطاب من ش دمحم ابراهٌم مٌت عمبه العجوزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248775دمحم حمدى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -الـتأشٌر:   ، لرٌة بنى سالمة بجوار المهد الدٌنى منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  244821حمد دمحم عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  52

 الجٌزة  -اوسٌم  -ش الفٌال سمٌل من كورنٌش النٌل  25الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  21111118وفً تارٌخ  221135امل على ابو رواش على عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الوراق  -بجوار من دنٌاالبن -طناش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسى االخر / الكائن فى ش سٌد عبد العظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248778دمحم محمود دمحم دمحم نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 رب نادي الصٌد الدلًش ٌث 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  248777احمد دمحم دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الكشافه كفر طهرمس فٌصل

تم تعدٌل العنوان ,  21111111ً تارٌخ وف 248717خالد سعٌد عبدالحمٌد احمد طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد سلٌم من الطرٌك العمومً اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248711عزالدٌن صالح رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 حمٌد المنصورٌه م المناطرالـتأشٌر:   ، ش جامع الرحمه من الشارع العمومً عزبه عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  221184اصبح رحٌم لالنشاءات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

براسمال  -بنشاط/ تصنٌع و تجمٌع معدات الٌة -وراق العرب  -ش العمده  4الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 ملٌون جنٌة مصرى  1111111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  221184دمحم خٌرى على رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

براسمال  -بنشاط/ تصنٌع و تجمٌع معدات الٌة -وراق العرب  -ش العمده  4الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان 

 ون جنٌة مصرى ملٌ 1111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248713سامح دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 العمرانٌة الشرلٌة  -ش الشهٌد الحى  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111رٌخ وفً تا 248714خالد عبد المنعم عبد الموجود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 فٌصل  -برج السماح شارع الملكة  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  221184دمحم خٌرى على رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الوراق  -وراق العرب  -ش العمدة 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  243651صمد سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر امٌن عبدال -  63

 ش ابراج السالم من ش رمزي فرج الهرم 3الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248111دمحم فتحً مراد عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش النٌل االبٌض مٌدان لبنان المهندسٌن 31ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248718عمرو مصطفً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش عطٌه عثمان من ش االلصر المنٌره الؽربٌه امبابه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  243651رد ،  سبك لٌده برلم    امٌر امٌن عبدالصمد سمعان ، تاجر ف -  66

 ش ابراج السالم من ش رمزي فرج الهرم 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  114581محمود ٌحى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 النزهه 411شمه  1ش جسر السوٌس عمارات الفارولٌه مدخل ج  53تأشٌر:   ، اصبح / الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  246656منه هللا طارق عبدهللا عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الجٌزة  -الدور االرضى  -المهندسٌن  -أ مٌدان الدكتور فؤاد محى الدٌن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  248712،  سبك لٌده برلم     اسماء ٌسري مصطفً سلٌمان دمحم الؽرباوي ، تاجر فرد -  61

ش زكً عوٌس من ش مساكن كفر  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼرفه فً شمه بالدور السادس بعداالرضً بالعمار رلم 

 طهرمس

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21111111وفً تارٌخ  248715ٌوسؾ عامر دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  155221تٌسٌر صالح محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

لتجارٌة بلن شركة مراكز الدلتا المجمع التجارى مول طنطا المنطمة ا- 71Gالـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح فرع/ محل رلم 

 للمشروعات العمارٌة بمحافظة الؽربٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248716احمد عبدالسالم سعٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، ش اللبٌنً بجوار مسجد الشاعر مصنع الشٌبسً كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  211365لٌل بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل الفى خ -  83

 الجٌزة  -ش همدان  23الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  211365عادل الفى خلٌل بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

اكتوبر بنشاط  6المنطمة الصناعٌة الثالثة  146أ لطعة  2مجمع  243تأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / وحدة الـ

  511111/ مصنع اكسسوار المحمول براسمال 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111112وفً تارٌخ  211441ماجد حنفى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الجٌزة  -الكوم االخضر  -العروبة  -ش عباس رٌاض  3الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  248115دمحم على ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم دمحم على المعتمدٌه ارض اللواء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  211441سنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد حنفى دمحم ح -  88

 الجٌزة  -الكوم االخضر  -العروبة  -ش عباس رٌاض  3الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  248111دمحم مجدى عبد العاطى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الوراق -وراق العرب  -ش اوالد دروٌش من المومٌة العربٌة  23وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  248116محمود دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 المهندسٌن -5فان محل رلم ش عثمان بن ع2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  215158رجب عوٌس درٌس مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 فٌصل  -كفر طهرمس  -ش الهدى االسالمى  12الـتأشٌر:   ، استدران العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  231224ده برلم    هند طالل حافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  71

المنوفٌة  -السادات -المنطمة الصناعٌة المطورٌن  228الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / التالى رلم 

 خمسمائة الؾ جنٌها فمط 511111براس مال /-بنشاط / تصنٌع عصائر بودر و حلوى جافة و خلط المواد الؽذائٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  248113طاهر عنتر راتب عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 العجوزة  -ش نجٌب محفوظ  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112تارٌخ وفً  248114اسالم عبد العال خلٌفة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 فٌصل  -ش نبٌل طه الطالبٌة  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  221121طارق عبد الحسٌب ابو رواش محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لجٌزةا -طناش  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مخزن االنابٌب من ش ترعة السواحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248116رضا علً احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم عبدالمادر البراجٌل اوسٌم

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111113وفً تارٌخ  248122اسالم عصام لرنً سٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ش الجزائر العمرانٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  248118عبدالرحمن فاروق عبدالمادر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 ش د/ شاهٌن العجوزه 52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  248111    دمحم سعٌد سداد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  77

 ، ش صالح حمٌده بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248118سوسن ماهر عٌد بكره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، ش رشاد صالح البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248117داللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ دمحم عب -  11

 ش الونٌس زلله كفر ؼطاطً فٌصل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  246511طاهر احمد حسن مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش عبدالمنعم سالمه وراق الحضر 21ح / الـتأشٌر:   ، اصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248111رمضان رفعت علً دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، ش مصطفً كامل وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113ارٌخ وفً ت 172335دمحم ٌوسؾ سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 شارع مسجد الصحابه الكوم االحمر اوسٌم 1الـتأشٌر:   ، اصبح /  رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  172335دمحم ٌوسؾ سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 مام مسجد الوحدة اوسٌمالـتأشٌر:   ، اصبح/الكوم االحمر ش الطرٌك العمومى ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  175311دمحم احمد دمحم دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شارع السودان  313الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  175311دمحم احمد دمحم دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش السودان 313الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248113احمد ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، ش درب العسكره البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248123طارق كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش مٌشٌل باخوم23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  111871شرٌؾ فكرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 11111المنطمه الصناعٌه المطورٌن بنشاط تصنٌع ادوٌه بشرٌه براس مال  13ح رئٌسً اخر بالعنوان لطعه رلم الـتأشٌر:   ، افتتا

 جنٌه

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  186246ٌاسر عبد الرحمن ابراهٌم على الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وان ش خالد بن الولٌد مٌدان السالم ) مٌدان الشٌراتون ( بندر االلصرالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعن

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  248121فتحً ابو زٌد احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش عباس علً عٌسً بوالق الدكرور 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248117، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     معتز دمحم عبدالفتاح هارون -  112

 الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248121عماره دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 اهٌا بوالق الدكرورش ابراهٌم االبٌض ن 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  248124بطران محمود ٌونس عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش الفرٌك دمحم علً فهمً من ش دمحم عبدالمجٌد البطران نزله البطران ابراج ساره  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  248114،  سبك لٌده برلم     سٌد احمد سعٌد سٌد ، تاجر فرد -  115

 الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  248115المؽربً لتورٌدات المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 عظٌم دمحم ٌمٌن المحور ارض اللواءش عبدالل 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248128محمود صبحً حموده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114ً تارٌخ وف 248144نجدى نفادى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 شارع السودان _الدور االرضً _المهندسٌن  267الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248131حمدي احمد دمحم دمحم الؽرابلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش جمال عبدالناصر كرداسه

تم تعدٌل العنوان  21111114وفً تارٌخ  223546ابراهٌم الشحات سلٌمان ابو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 _الممطم _الماهره 33شارع مروه عصمت _الحى الرابع  5411, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع/لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248477سبك لٌده برلم      خلؾ هللا عطا هللا عبدالعلٌم ، تاجر فرد ، -  111

 شارع الهرم _المطبعه  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248142سمٌر فهٌم امٌن راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 م _العمرانٌه شارع ابو صٌاد من عثمان محر 64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248141سامً ابوسرٌع حسن محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش الؽرٌب مٌت عمبه العجوزه 71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  211835خالد محمود عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بوالق الدكرور -ناصٌة محمود سالم مع اٌمن مصطفى  2الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248138شنوده عٌد حسنً ونٌس زخاري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 احل الوراقش الصعاٌده من مدرسه النجاح من ترعه السو 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248126صبري عبدالفتاح احمد الصٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش عباس نصر البراجٌل اوسٌم 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21111114وفً تارٌخ  248125دمحم جمعه دمحم الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الـتأشٌر:   ، بنً سالمه بجوار مسجد عزبه فزاع منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  248148هاله ٌحً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ، ش االمٌر دمحم مرسً من ش د/ الشٌن الكوم االخضر فٌصل

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248135دمحم جمال السٌد السٌد الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد عثمان كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  211725مجدى مٌالد وهبه صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الوراق -جزٌرة دمحم  -الـتأشٌر:   ، ش الوحدة الصحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248131حسام دمحم محمود العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، بجوار كوبري عابدٌن كرداسه

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  248132سبك لٌده برلم     مصطفً دمحم مصطفً عبدالجٌد الشاهد ، تاجر فرد ،  -  122

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بجوار مسجد ابوطلحه كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  221141رفعت عبد الجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 شارع زؼلول _الهرم  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  241151دمحم صالح بكري عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش مروان حسنى من ش اللبٌنى الهرم  27الـتأشٌر:   ، رلم 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21111114وفً تارٌخ  221141رفعت عبد الجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

شارع زؼلول _الهرم _الجٌزة بنشاط روزائح براس مال عشره االؾ الؼٌر بسمه  45الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 تجارٌه مركز اٌزٌس للرواٌح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  146412شرٌؾ البٌر ٌوسؾ سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش الخلٌفه المامون مصر الجدٌده 32الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  21111114رٌخ وفً تا 227334مصطفى سمٌر حمٌده عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش الكورنٌش شبرامنت ابو النمرس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  181414جوزٌؾ نبٌه رزق عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الحضر ش داود زكً من ش ترعه السواحل وراق 32الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248133دمحم عصام الدٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد عثمان كرداسه

العنوان , تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  248134اشرؾ رزق ابراهٌم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرشاح كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248136اٌمن كمال كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش دمحم حسن عبدالرحٌم المناوي ارض الحداد امبابه 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  248137رد ،  سبك لٌده برلم    نورٌٌن الكسندر جورجً لدٌس ، تاجر ف -  132

 ش رؤوؾ صادق البصراوي م غ امبابه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248131احمد فرج حسٌن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وزهش حافظ حسن العج 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248141دمحم محمود عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 شارع سورٌا _شمه بالدور االرضً _المهندسٌن  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  211725مجدى مٌالد وهبه صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

-بنشاط/ ورشة حدادة -الجٌزة -الوراق  -جزٌرة دمحم  -الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / ش الوحدة الصحٌة 

 مائة الؾ جنٌها فمط الؼٌر 111111براسمال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114ً تارٌخ وف 248127السٌد دمحم سلٌمان مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  211835خالد محمود عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 بوالق الدكرور  -اصٌة محمود سالم مع اٌمن مصطفى ن 2الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح فرع بالعنوان التالى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248121عمرو حسن علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  136172اسالم حسن فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش درة الفضل من ش المحوالت الهرم  3الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  178375وائل نبٌل دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 رم ش رومانً امتداد عثمان بن عفان اله 7، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  248143سٌد دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش الؽرٌب مٌت عمبه العجوزه 82الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111114وفً تارٌخ  248477خلؾ هللا عطا هللا عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

براسمال/  -بنشاط / مطعم  -الجٌزة  -المطبعة  -ش الهرم  212الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / 

 مائة الؾ جنٌها111111

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21111114وفً تارٌخ  248477خلؾ هللا عطا هللا عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

براسمال/  -بنشاط / مطعم  -الجٌزة  -المطبعة  -ش الهرم  212الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / 

 مائة الؾ جنٌها111111

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21111118وفً تارٌخ  248155هشام دمحم الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش مصطفى موسى من ش ابو زٌد بدر من العشرٌن فٌصل  11الـتأشٌر:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  247151حجازى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش الهرم محل بالدور االرض111ًالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  233613، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحلٌم ٌوسؾ عبدالحلٌم  -  146

بالدور االرضً بالمستشفً الجوى التخصصً من شارع التسعٌن _التجمع  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان محل رلم 

 الخامس _الماهره الجدٌده _الماهره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  233613اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحلٌم ٌوسؾ عبدالحلٌم ، ت -  148

 شارع مصدق _الدلى _الجٌزة 81وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248154فاتن دمحم سعد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 شارع حمد على شبانه من شارع الرضا _العمرانٌه  6،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248147عماد عادل ثابت ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 شارع االلصر_المنٌره الؽربٌه _امبابه  81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  211237لٌده برلم    عمر ناجى حامد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك  -  151

 الـتأشٌر:   ،  شارع ترعه الزمر _حاره عطٌه فارس امام ابراج المحمودٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  233613عبد الحلٌم ٌوسؾ عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش مصدق الدلى  81،  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  211237عمر ناجى حامد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شارع ترعه الزمر _حاره عطٌه فارس امام ابراج المحمودٌه _الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111118وفً تارٌخ  248152رد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم حسنٌن حسن ، تاجر ف -  153

 شارع نجٌب محفوظ من شارع الحرٌه _امبابه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  248164ربٌع حسن عبدالرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 كمال احمد ٌمً المحور ارض اللواء العجوزه ش 45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  211365عادل الفى خلٌل بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع همدان 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  248165السٌد دمحم دمحم الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش احمد عرابً المهندسٌن 51الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21111117وفً تارٌخ  248157دمحم احمد دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ش المساكن كفر طهرمس المساحه فٌصل 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  244715دمحم عبد الحمٌد عبد الرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  شارع مهنى من الصنادٌلً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  248167جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد علً ؼانم عبدالفضٌل ، تا -  151

 أ ش احمد عرابً المهندسٌن 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  248163اشرؾ السٌد ابراهٌم سلٌمان راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدلً 12شمه  3لمساحه الدور ش ا 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  248166فوزى سمٌر مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 العمرانٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع العمٌد عبد هللا سعدى البطران _نزله البطران 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  248162ٌده برلم    عمرو احمد دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  162

 ش سوٌنً من ش عدوي سلٌم ع غ العمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  248161اسالم اٌهاب جالل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ه هضبه االهرام الهرمع البوابه الرابع 88الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  231514ابراهٌم بكر ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 شارع االتحاد من شارع الرٌحانى _الطالبٌه _فٌصل  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  245813   امٌن اسحاق حنٌن مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  165

 شارع االنصارى من شارع المومٌه العربٌه_امبابه 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  248168حسن دمحم حسن لدري احمد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وفا المساحه خللؾ خزان المٌاه من ش سعد بن ابً ولاص العمرانٌهب ش ابوال 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111117وفً تارٌخ  214885هانى عبد الحلٌم دمحم توفٌك عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 اكتوبر 6مشروع وادى الربٌع _ 2الدور  214العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111117وفً تارٌخ  248156د سلٌمان دمحم فاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌ -  167

 ش صالح الدٌن مسجد الرحمن مدٌنه االمل امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21111111وفً تارٌخ  248181حسن ابراهٌم فهمً رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش نصار بٌن السراٌات الدلً 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  111111دمحم دمحم عبد الحلٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 شارع الحرٌات امام كلٌه التربٌه الرٌاضٌه_المساحه _فٌصل  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  213862احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو -  181

 شارع طلعت حرب _امبابه _الجٌزة  135الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  231437مرسً ابو المعاطً مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 فٌصل -برج ٌوسؾ جمال من شارع كعابٌش  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248181احمد زكرٌا عفٌفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  221381،  سبك لٌده برلم     دمحم عبد الحلٌم على دمحم نصار ، تاجر فرد -  184

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248151هند عثمان دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 سفنكس_الهرم -الـتأشٌر:   ، داخل فندق مٌركٌور 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  111161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  213862عمرو احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 شارع طلعت حرب _امبابه  135الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  244212حسنً فتحً حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 م اوسٌم -برطس  -الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه بجوار مسجد االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  226177، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عاٌده مبرون محمود عبد العزٌز -  181

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان برنشت العٌاط _الجٌزة بنشاط لطع ؼٌار سٌارات براس مال مائه الؾ الؼٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248184  ابراهٌم عابد عبدالؽفار الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  171

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مبرون ابراهٌم البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248182عادل ابراهٌم الدسولً عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ط هضبه االهرام الهرم 121وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  231437مرسً ابو المعاطً مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 شارع ٌوسؾ جمال متفرع من شارع كعابٌش_فٌصل  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248111عبدالمنعم دمحم احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش ربٌع الجٌزي 138الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248185ربٌع محمود المرزولً دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصطفً النحاس البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  223856دمحم عبد الحمٌد جابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 شبرامنت-الـتأشٌر:   ، خلؾ شارع المدرسه الٌمنٌه

ٌل العنوان , تم تعد 21111111وفً تارٌخ  248172ابراهٌم جمال دمحم العطشجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 ش االهرام مٌران سنترن العرٌش الهرم 157وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  248171احمد عبدالسالم محمود ربٌع منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش مصدق الدلً 32العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248186،  سبك لٌده برلم     احمد مصلحً زكً ٌوسؾ ، تاجر فرد -  177

 ش عباس نصر البراجٌل اوسٌم 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248188هٌام جوده حسن شادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 اوسٌمالـتأشٌر:   ، ش درب العسكره البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  141156رومانى سمعان جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع السالم من شارع ترعه السواحل _وراق الحضر _الوراق  11الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم  21111111وفً تارٌخ  244153سبك لٌده برلم    مؤسسه عبد الهادى لطباعه مستلزمات المالبس ، تاجر فرد ،   -  111

شارع امتداد ولً العهد _حدائك المبه _الماهره بنشاط ممر  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 لمصنع طباعة على المالبس برس مال خمسون الؾ الؼٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248178،  سبك لٌده برلم     جبرٌل عبدالعظٌم موسً حسانٌن ، تاجر فرد -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌه ش الطابونه الؽربٌه م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248183حمدي احمد محمود احمد الخرصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ، ش سعد زؼلول ارض الخرصه اوسٌموصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248173حماده عبدالرشٌد دسولً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المطا بجوار مركز شباب المصا م المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  221381برلم    دمحم عبد الحلٌم على دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  115

 الهرم-شارع الشهٌد فارس  4وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  111161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 شمه دور ارضً -المنصورٌه الرئٌسً بجوار لهوه البسٌونى  شارع 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  111161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248181لٌده برلم     دمحم نبٌل دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك -  117

 ش بن بطوطه الهرم 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248176ٌاسر عزت مصطفً خلٌل جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش حسن الماضً فاطمه رشدي الهرم 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248177ٌاسر علً نصر خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌه ش زرزور طرٌك المنصورٌه م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  226177عاٌده مبرون محمود عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، برنشت _العٌاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  248161دمحم رمضان امٌن فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ش دمحم ربٌع مدبولً صفط اللبن ب الدكرور 65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  248187تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل محمود عبدالعال محمود ،  -  213

 ش دمحم علً كوبري الشٌخ كرداسه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111121وفً تارٌخ  248114وزٌر للستائر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 اغ من ش المشروع مٌت عمبه العجوزهش خلٌل جاد الصب 18

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  248115احمد محمود ابوشامه عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش فٌصل حسن هرم 218وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121ً تارٌخ وف 244215جابر على دمحم السٌد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش كمال سٌد احمد شلبً متفرع من ترعه السواحل طناش الوراق 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247111عمرو حسنى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 زى من شارع المناٌه _بوالق الدكرور شارع ابراهٌم حجا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  115825دمحم عبد الفتاح زكى دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ش ابوبكر الصدٌك من ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 11وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  228141، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان وهبه دمحم دمحم  -  211

 الجٌزة-وراق العرب-كفر السلمانٌه -الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن شارع الكفر

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21111121وفً تارٌخ  248116دمحم طه عمر محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش احمد الصٌفً من ش المدرسه صفط اللبن 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247111محمود دمحم دمحم حفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش المصطفً من ش المدس عمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  243151فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصلٌحى على ابو حدٌد ، تاجر  -  212

  2مساكن الجمهورٌه لسم العامرٌه مدخل رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان العامرٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  41126لمعى عزٌز عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الهرم -طرٌك سماره السٌاحى -المرٌوطٌه -ابراج االندلس  155الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  248117دمحم رمضان مرسً معروؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش نصر محرم من الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل الوراق 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  248112هوٌدا مسعود دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العرب الوراقاكتوبر وراق  6ش توفٌك سالمان من ش مسجد  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  248118احمد سٌد ابوالؽٌط ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ز هضبه االهرام هرم 422وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  248111احمد رجب مرزوق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ش دمحم عبدالحً عمر بن العاص المطبعه فٌصل 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  248132دمحم شعبان لرنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ش حلمً الشاهد العجوزه 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  211835،  سبك لٌده برلم    خالد محمود عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد  -  211

 بوالق الدكرور  -ناصٌة محمود سالم مع اٌمن مصطفى  2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  211835خالد محمود عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش دمحم عثمان  1تأشٌر:   ، اصبح / الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  248111احمد عبد الرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، شارع العدل من شارع احمد بدوى بمنزل الحاج سٌد رزق على ندا _ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  224788معتز ؼراب لالنتاج والتوزٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع الٌمن _المهندسٌن  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 21111121وفً تارٌخ  224788معتز ؼراب لالنتاج والتوزٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247114عمرو فكري السٌد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش عبدالحمٌد سلٌمان العجوزه 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121فً تارٌخ و 247117مدٌحه عبدالصادق عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش الوحده عزبه هنٌدي امبابه 116وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  247111سمر صالح مصطفً دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش البهنساوي من العروبه المرٌوطٌه  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  225112مد سامى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  228

اكتوبر بنشاط تصنٌع وتعبئه  6_مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344الـتأشٌر:   ، حذؾ الرئٌسً االخر فى رلم

وتعبئه وانتاج المكرونه بجمٌع انواعها ماعدامجاالت الطباعه براس مال  جمٌع الموادالؽذائٌه واالعالؾ والمشروبات وتصنٌع

 جنً 11111

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  213634مصطفى دمحم دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  ش سمٌر الدٌب شبرامنت ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  224788الدٌن احمد ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتز حسام  -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  211856حازم احمد فهمى عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 شارع ابو المحاسن الشاذلى _العجوزة  27وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  247113ٌارا ٌاسر رمزي دمحم ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش الهرم الطالبٌه الهرم 228وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  247111مصطفً سامً دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المعسكر خلؾ مسجد عبدالرسول سالم ابو رواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247116هادي احمد شاكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ورنٌش النٌل الوراقش ابوبكر الصدٌك من ش ك 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247112احمد دمحم احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ش توفٌك من ش الؽرٌب مٌت عمبه 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  231813ناجح مرٌد متى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش عماد الطهطاوي وراق الحضر الوراق54الـتأشٌر:   ، اصبح /  

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  213634مصطفى دمحم دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

ت ابوالنمرس _الجٌزة  بنشاط تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان ش سمٌر الدٌب شبرامن

 جنٌه 11111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  247118خالد دمحم دمحم ابراهٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 ش الحكٌم من ش الرٌحانً كفر طهرمس فٌصل 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  216443د حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح جا -  237

 الـتأشٌر:   ، اصبح المنصورٌه _م المناطر _جٌزة بجوار الكوبرى الجدٌد 

عدٌل العنوان , تم ت 21111124وفً تارٌخ  246181احمد عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الملٌوبٌة  -مركز المناطر الخٌرٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، حوض الحطابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  248181دمحم نبٌل دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش احمد لاسم جوده مدٌنه نصر 51الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  247118ٌوسؾ عبد السمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 المهندسٌن  -ش حماد ناصٌة جامعة الدول العربٌة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  247114عبٌر كارم فتحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بجوار اول عزبة الٌمن

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  248355محمود السٌد عز الدٌن عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ش الشربٌنً متفرع من ش الثالجه بوالق الدكرور 28وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  247113فتحٌه احمد تمٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 رش عبدالحمٌد تامر ش الرشاح بوالق الدكرو 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  211114هانئ احمد سامى عبد الحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش اثار سماره مٌت رهٌنه امام المطافً بملن هشام احمد سامً عبدالحمٌد البدرشٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  231327،  سبك لٌده برلم     رامى ابراهٌم حبٌب جرجس ، تاجر فرد -  246

 ش الوحده العربٌه الدور الثانً من ش مدرسه النجاح وراق العرب 31وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111124وفً تارٌخ  247112فاتن دمحم احمد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 ش وسط البلد الجالتمه م المناطر  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  17338سحر محمود فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 الهرم   2ش الهرم ناصٌة الوفاء و االمل جزء من مكتب رلم  42الـتأشٌر:   ، اصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  241121 عبد الحمٌد مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا -  241

 ش عبد المنعم جاد مدكور الهرم  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  247122دمحم كرم علً اشتاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش صالح عبدالحلٌم من ش العروبه من المومٌه العربٌه وراق العرب 1ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  177716دمحم اشرؾ دمحم موسى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 فٌصل -ٌس ش المدٌنة المنورة من ش المرٌوطٌة خلؾ كشرى العر 8وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  177716دمحم اشرؾ دمحم موسى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21111125وفً تارٌخ  247126دمحم محمود حنفً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب لبلً بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  177716دمحم اشرؾ دمحم مرسى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  236531عبد العال محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 المعتمدٌة  -ش ابو ولٌد من شارع جابر المبٌض  11الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  222121هشام ابراهٌم حسنى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لملن فٌصلش العشرٌن ا 45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  247123عاطؾ فاروق عمار ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 ش عبدالكرٌم الطوٌل مٌت عمبه  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  247124هاله دمحم عبدالمجٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش عبدالكرٌم الطوٌل الدوور الثالث مٌت عمبه 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  244116حسن فتحً حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الدلى  -بٌن السرٌات  -ش عبدهللا النحاس  33الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  138671نصر عبد الرازق محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح فرع / ش دمحم عباس داٌر الناحٌة شبرامنت بجوار دوار ابو سنٌنة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  235612لٌده برلم    كرم ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  261

الماهرة بنشاط  -مصر الجدٌدة  -ش عبد الحمٌد بدوى امام نادى الشمس  31الـتأشٌر:   ، الموافمة على افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / 

  21111براسمال / -/ بٌع مالبس جاهزة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  247127اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام فوزى عبد الحمٌد عطوه ، ت -  262

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوق المدٌم مركز اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  138671نصر عبد الرازق محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 داٌر الناحٌة شبرامنت بجوار دوار ابو سنٌنة وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم عباس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  247131عادل سعٌد ذكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 امبابة  -ش االمام الؽزالى من ش المطار  58الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  247132لٌده برلم    عمر ٌونس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  265

 بوالق الدكرور -ش الثالجة من ش ترعة عبد العال  1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  231652ولٌد عبد الممصود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 النشاط للرئٌسى االخر / مكتب متعهد نمل عمالوصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  247133ماٌكل رومانى بخٌت عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 اوسٌم  -بشتٌل  -ش الوادى الجدٌد من المسابن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  247121ر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى ، تاج -  267

 الجٌزة  -مكرر شارع ناهٌا المعتمدٌة مركز كرداسة  115وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  247121خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الجٌزة  -مكرر شارع ناهٌا المعتمدٌة مركز كرداسة  115الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  245811دمحم مصطفً عبدالعزٌز جادالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 51111براسمال  -بنشاط/ مصنع مالبس  -الخصوص  -شارع صبٌح  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / الخانكة 

 -خمسون الؾ جنٌها 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  248416علً ٌحًٌ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، اصبح / ش جمال حى هللا خلؾ الؽار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  247131دمحم رضا رجب لطب طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الوراق  -ش مسجد فاطمة الزهراء  6وصؾ الـتأشٌر:   ، طناش 

ل العنوان , تم تعدٌ 21111128وفً تارٌخ  231327رامى ابراهٌم حبٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 وراق العرب -ش الوحدة العربٌة من ش مدرسة النجاح  35وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  231327رامى ابراهٌم حبٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

ش الوحدة العربٌة دور ارضى و الدور  31النجاح الى وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع من شارع الوحدة من ش مدرسة 

 وراق العرب -الثانى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  231327رامى ابراهٌم حبٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ور الثانى و الدور الثالث (ش المدٌنة المنورة من ش النجاح وراق العرب )الد 62 -وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرعٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247141فاطمة متولى متولى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 فٌصل  -ش المنشٌة بجوار سٌرامٌكا كلٌوبترا  6الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21111128وفً تارٌخ  247131بك لٌده برلم    محمود صابر عبد العزٌز على الدرس ، تاجر فرد ،  س -  288

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فاخوره الدرس اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  215718نصر احمد دمحم على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الهرام و هضبة ا 181الـتأشٌر:   ، اصبح / ممر النشاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247154نجالء فتحى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، شارع التل وراق العرب

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21111128وفً تارٌخ  247148ابراهٌم احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 4مجمع نصر الدٌن _عماره  446الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247145حنا سامً ؼبلاير مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 شارع المنطره من مسبن الزهر _الوراق 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111128وفً تارٌخ  124211لم    بدران للمخبوزات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  272

 شارع عٌد ابو العال المعتمدٌة اول سكة الحاج على كرداسة 1، اصبح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  247137حسٌن مبرون مبرون حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الوحده الصحٌه البراجٌل اوسٌم وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247135اٌهاب دمحم ٌسرى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ح _حدائك االهرام _الهرم  321الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247146السٌد ٌوسؾ دمحم الروٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 شارع شرٌؾ من الملن فٌصل _الجٌزة  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  247142مصطفى عبد هللا عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الكوبرى البحرى ابو رواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247141على احمد على جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، شارع الوحده الصحٌه البراجٌل اوسٌم

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21111128وفً تارٌخ  247138عزت احمد عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ش مرزوق مسجد السالم بوالق الدكرور  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111128وفً تارٌخ  242484حسٌن عبدالسالم محمود عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 م وصؾ الـتأشٌر:   ، استدران العنوان شارع الجمعٌه الزراعٌه المٌراطٌن اوسٌم مركز اوسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111128وفً تارٌخ  247117احمد ممدوح دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الجٌرة  -ش المصطفى من ش الساحل العمرانٌة  1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21111127وفً تارٌخ  247151سٌد خلٌفه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 شارع جمال عبد الناصر امبابة 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  84511على حسنى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

صر النٌل بنشاط / بٌع مالبس جاهزة الدور االول ل 1ش د طه حسٌن الٌمامة سنتر محل  3الـتأشٌر:   ، الموافمة على العنوان / 

 بسمة تجارٌة / درس بٌرى  5111براسمال /  -ماعد بٌع المالبس العسكرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  247151سعد عبدالحمٌد حنفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 ش الحفاء الراشدٌن 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  212331د ثروت المناوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  214

 بند اجا  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / ش عمر بن عبد العزٌز من ش الجالء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  114582رباب سعد احمد ابو طافش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  -ش ورشة البالط ابو النمرس امام كوبرى اوالد بٌومى  14الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  247141نرمٌن فتحى جاد هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 عبد الناصر البراجٌل اوسٌمشارع اوالد سٌد احمد من جمال  67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  247153عالء الدٌن دمحم عبدالعلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 حاره االمام مححمد عبده من ش سٌد عبدالرحٌم ارض اللواء العجوزه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  231881جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد العلٌم دمحم لطب ، تا -  217

 مٌدان احمد سامى السعٌد من ش احمد خالؾ  1الـتأشٌر:   ، اصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  247151بٌشوي ؼبلاير امٌن اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش مدكور اللهرم 22أشٌر:   ، الـت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111127وفً تارٌخ  18111اشرؾ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 خلؾ السالب للسرامٌن الشٌخ زاٌد avenue 22منطمة محور كرٌزى ووتر مول  - 22لطعة رلم  3مبنى  -الدور الرابع  418، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21111127وفً تارٌخ  18111اشرؾ على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بالدور السابع 11مٌدان احمد سامى السعٌد شمة  15، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21111127وفً تارٌخ  247155عالء كمال اسماعٌل مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المصفه بجوار مسجد هللا نور السموات واالرض لعبه بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  247157نادي ابراهٌم مٌخائٌل سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 كرورش سلٌمان الفارس ترعه الزمر بوالق الد 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127وفً تارٌخ  224577محمود دمحم محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ش حسٌن عبد البالى ارض اللواء بوالق الدكرور  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111127فً تارٌخ و 248655فنٌاره جمعه عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الكوم االحمر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اخر طرٌك النادى الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  211251دمحم فوزى عالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

  511111براسمال /  -مؽسلة سٌارات  بنشاط -وراق الحضر  -ارض الجمعٌة  -الـتأشٌر:   ، ش النصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  247158مجدى مصطفى دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 شارع دمحم سرور ارض حداد امبابه 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  247156فرحات حنفً بٌومً حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 ش حسن هاشم متفرع من ش عمر بن الخطاب الطوابك فٌصل 1الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االول 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  237111   عبد الرحمن عبد الحفٌظ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  1

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب خدمات شحن برى

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  164171طارق دمحم شاكر السٌد عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 عمومٌه وصؾ التأشٌر:  اصبح /  بٌع طفاٌات حرٌك وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  245426امجد صابر عطاهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  مطبعه

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  114167نوره عبد الرحمن على عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الستٌرادوصؾ التأشٌر:  حذؾ ا

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  241172عبدالرحمن رٌاض عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تجاره وتوزٌع المالبس الجاهزه بالجمله والتورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  166331 دمحم احمد عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  6

 اضافه تعبئه عطور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  118317رامى عبد الوهاب حسن عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر:  اضافه مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  111434تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالمه دمحم حسٌن الجرنوسى ،  -  7

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  213732اٌمن جالل ابراهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 لالتأشٌر:  اضافه متعهد نمل عما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  212861مجدى مهنى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  حذؾ  االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط 21111115وفً تارٌخ  213732اصبح / اٌمن جالل ابراهٌم عبد الرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 صؾ التأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال, و

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  216216عبد الناصر كامل عتابى ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  اضافه تاجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115 وفً تارٌخ 211837احمد عبد العظٌم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اصبح النشاط / تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  221675ٌحٌى جاد ٌحٌى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافه تورٌد مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  248273رلم   دمحم مصطفً احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  15

 التأشٌر:  اضافه نشاط / صٌانه تكٌٌفات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  235816بهاء محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اصبح / مماوالت وعمارات واداره مشروعات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  171721سمٌر عبد اللطٌؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  حذؾ / نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  248548شٌماء حمدى ٌوسؾ عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 صبح / التصنٌع بخلط وتعبئه مواد كٌماوٌه ومنظفات ومطهرات ومعالجه المٌاه الصناعٌه والمنظفات الصناعٌهالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  241411وفاء حامد محمود الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  134187تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ سٌد محمود نصر ،  -  21

 التأشٌر:  اصبح بٌع اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111116وفً تارٌخ  217668عبد الستار للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 حذؾ نشاط الرحالت

تم تعدٌل النشاط , 21111116وفً تارٌخ  245111طفً عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً صبحً مص -  22

 وصؾ التأشٌر:  اصبح بٌع وتحضٌر مأكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  232572رجب كامل رزق عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 بٌوتر لٌصبح بٌع اجهزة محمول فمطالتأشٌر:  حذؾ نشاط الكم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21111116وفً تارٌخ  118531خالد دمحم السعٌد منجود على رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 36و الفمرة  11وصؾ التأشٌر:  اصبح النشاط / تعبئة العطور و مستحضرات التجمٌل و توزٌعها و االستٌراد فٌما عدا المجموعة 

 و التصدٌر 6من المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111118وفً تارٌخ  216457رأفت نصحى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 حذؾ نشاط تجهٌز الحفالت واضاؾ نشاط تورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111118 وفً تارٌخ 64571دمحم صبري شلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اصبح / توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  212738احمد فتحى دمحم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اصبح مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , 21111118وفً تارٌخ  188743رلم   سهٌر المرشدى عبد الجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  27

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ نشاط / مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111118وفً تارٌخ  222136عٌد لرنى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافه تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  244821تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم عبدالراضى ،  -  31

 التأشٌر:  تصنٌع دهانات ومستلزمات الدٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  171431عماد الدٌن دمحم احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 د و اضافة نشاط تورٌدات عمومٌةالتأشٌر:  حذؾ نشاط /االستٌرا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111111وفً تارٌخ  216141سلوى فارس مخٌمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 اضاؾ نشاط / رحالت داخلٌة

ل النشاط , وصؾ تم تعد21111111ٌوفً تارٌخ  181118احمد عبد هللا صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  اضافه تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  246656منه هللا طارق عبدهللا عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  اصبح تورٌد و بٌع ادوات مستحضرات التجمٌل و تنظٌؾ البشرة و مستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  176576فضٌل عواد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء عبد ال -  35

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تصنٌع حلو من عجٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  211441ماجد حنفى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 مواد ؼذائٌةاضاؾ تعبئة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  233172احمد عثمان وهبه عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد خامات و مستلزمات البالستٌن و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  242484د ،  سبك لٌده برلم   حسٌن عبدالسالم محمود عبدالحلٌم ، تاجر فر -  37

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ نشاط / التنمٌب عن المعادن و استخراج و استؽالل خامات المناجم و التعدٌن

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  112857اشرؾ صبحى وٌصا عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  178114وائل جمال عبد المجٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113ً تارٌخ وف 222128عماد عبد الجواد عبد البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح/ مكتب متعهد نمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  216714مؤسسة ابو العٌنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  115112سبك لٌده برلم     اصبح زهانه لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ، -  43

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  115112هشام صبحى فرج زهانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر وتوكٌالت تجارٌهالتأشٌر:  حذؾ نشاط االست

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  152821مختار للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 و التصدٌر 6من المجموعة  36و الفمرة  11اضافة نشاط / االستٌراد فٌما عدا الممجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  231154فاطمه الزهراء دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه استثمار وتطوٌر عماري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  243136احمد الزهرى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 :  اضافه منتجات االلبانالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  161135حفنى جنٌدى حفنى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  اصبح مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال

ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21111114وفً تارٌخ  111668فرؼلى سٌد على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اضافه متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  151182دمحم احمد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 على المنسوجاتاصبح النشاط / صناعة مالبس و المنسوجات الجاهزة ماعدا تصنٌع المالبس العسكرٌة و مجاالت الطباعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح 21111114وفً تارٌخ  244447مسز رٌهام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 بٌوتً سنتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  231514ابراهٌم بكر ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 بح بٌع بنالتأشٌر:  اص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  216141ولٌد فضل هللا حماده الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اضافه تورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ومماوالت عمومٌه

تم تعدٌل 21111118وفً تارٌخ  216141  اصبح / ولٌد فضل هللا حمادة دمحم الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  54

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه تورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه ومماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  228267صالح جمال دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اصبح تجارة اشؽال ٌدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  176761امر رمضان على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ت -  56

 التأشٌر:  اضافه النمل الجماعً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  185785محمود سالم مصطفى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 بس جاهزةالتأشٌر:  اضافد تصدٌر مال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  134113دمحماحمدعبدالحلٌم  بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 والتصدٌر 6من المجموعه 36والفمره  11التأشٌر:  اضافه/االستٌراد فٌما عدا المجموعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111117وفً تارٌخ  225811على حسن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اصبح مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111117وفً تارٌخ  212822عماد لطفى صلٌب تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اضافه مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111117وفً تارٌخ  232153لؤى ناصر نبٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 اضافه/توٌد عماله خاصه بالتصوٌر داخل مصر ممابل عموله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111117وفً تارٌخ  138826خالد دمحم عبد النبى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 جات اللكٌماوٌهالتأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد وتوزٌع المنت

تم تعدٌل النشاط , 21111117وفً تارٌخ  181114على عبد الرحمن احمد ابو شهٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر:  اصبح مخبز بلدى نصؾ الً

وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21111111وفً تارٌخ  182137شعبان دمحم فرجانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 اضافه نشاط تورٌد مستلزمات طبٌه دون االدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  223856دمحم عبد الحمٌد جابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 6من المجموعه  36والفمره  11التأشٌر:  اضافه االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  178874اب للتجارة وتنظٌم المعارض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خط -  66

 والتصدٌر 6من المجموعه  36والفمره  11وصؾ التأشٌر:  اصبح مماوالت واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

وفً تارٌخ  178874،  سبك لٌده برلم    خطاب للتجاره وتنظٌم المعارض واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد -  68

 6من المجموعه  36والفمره  11تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح مماوالت واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 21111111

 والتصدٌر

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  244212حسنً فتحً حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر:  بماله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  111111دمحم دمحم عبد الحلٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اصبح محل بٌع زٌوت سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  231122جمال عبد العظٌم دمحم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط الفضٌات والذهب الصٌنً واضافه نشاط تورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  111161عماد محمود عبد الجٌد ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر:  اصبح محاصٌل زراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  141156رومانى سمعان جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  اصبح / تحمٌص وطحن وتجارة وتعبئه البن

ط , تم تعدٌل النشا21111111وفً تارٌخ  223876ٌوسؾ محمود احمد اكبر على رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  11842العربً انور سٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر:  اضافه فٌما عدا الصحؾ والمجالت واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  248151دمحم حسن علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

اضافه / المٌام باعمال المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله واالنشاءات وصٌانه المبانً واداره المشروعات العمارٌه 

 والتشطٌبات والدٌكورات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 21111121وفً تارٌخ  114154ابو النور عبد البارى على ضوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  86

 , وصؾ التأشٌر:  اضافه متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  115825دمحم عبد الفتاح زكى دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 ر:  اضافه استٌراد وتصدٌرالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  248328سعد دمحم محمود العشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر:  اصبح / صناعه وتجاره المنسوجات واالستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  181311احمد دمحم عبد العال فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

التأشٌر:  اضافة نشاط / التنمٌٌب عن خامات المحاجر و المناجم و استخراجها و بٌعها بكافة انحاء الجمهورٌة و بعد الحصول على 

 التراخٌص االزمة

تم تعدٌل النشاط , 21111121 وفً تارٌخ 242111رافت عبده عباس حسانٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / وكاله اعالنٌه الدٌجٌتال مٌدل فٌما عدا خدمات االنترنت وبعدجج الحصول علً التراخٌص الالزومه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  117625لدرى جاب هللا عٌد عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 تأشٌر:  اضافه مكتب مماوالتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  224788معتز ؼراب لالنتاج والتوزٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  اضافه اعمال المونتاج والدعاٌه والتسوٌك عبر االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  154687كرٌمة صبرى عبده صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  63161ماهر دمحم سعٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  اصبح / بوفٌه مشروبات ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  223158 السٌد الناؼى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل حمدى دمحم -  75

 وصؾ التأشٌر:  اصبح تورٌدات عمومٌه ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  216443صالح جاد حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 ئه الشحوم والزٌوت المعدنٌه وسوائل السٌاراتاصبح /خلط وتعب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  231327رامى ابراهٌم حبٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر:  اصبح / ورشه مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  17338سحر محمود فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

اصبح تورٌدات عمومٌة و تورٌد و تركٌب اجهزة امان السٌارات و المنشأت و االدوات و االجهزة الكهربائٌة و االلكترونٌة و 

 2111لسنة  1175كمالٌات السٌارات و كامٌرات المرالبة بموجب موافمة امنٌة برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح / 21111125وفً تارٌخ  211581،  سبك لٌده برلم    ضٌاء ترافٌل ، تاجر فرد -  71

 مكتب رحالت داخلٌة و تورٌدات عمومٌة و خدمات نظافة )ماعدا خدمات االمن و الحراسة (

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  221121طارق عبد الحسٌب ابو رواش محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تصنٌع منتجات خشبٌه وتورٌداتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  224181جمال ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح / تصنٌع االلبان ومنتجاتها

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  216854ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم مصطفى دمحم حسن ، تاج -  12

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ / متعهد نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  214134دمحم سعٌد عبد الحلٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 2111لسنة  614امنٌة برلم  التأشٌر:  اضاؾ نشاط / االنترنت بموجب موافمة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  222121هشام ابراهٌم حسنى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اصبح /صٌانه اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  245665رومانً ناجح عبد المالن متري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر:  اضاؾ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  228415كرم دمحم ثابت عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126ً تارٌخ وف 235612كرم ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  اصبح / تصدٌر و تورٌد مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  216173رمزى اسماعٌل حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  اصبح  تخلٌص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111126وفً تارٌخ  231652سبك لٌده برلم     ولٌد عبد الممصود سٌد ، تاجر فرد ، -  11

 اصبح مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21111128وفً تارٌخ  231116دمحم حامد عاشور حسب الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111128وفً تارٌخ  223621ابراهٌم على الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر ماهر -  111

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , 21111128وفً تارٌخ  211477خالد بدٌوى عبد الظاهر بدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 بح / مركز خدمة سٌاراتوصؾ التأشٌر:  اص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111128وفً تارٌخ  186175دمحم عبد الؽفار رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 حذؾ تصوٌر مستندات وبٌع كروت التلٌفون المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111128وفً تارٌخ  111753فؤاد كامل شحاته برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر:  مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  184873مسعد سند سعد هللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 مل عمالالتأشٌر:  اضاؾ متعهد ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111127وفً تارٌخ  114435ماهر دمحم فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  73141محمود فؤاد سٌد عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 بٌع نبات البردى المرسوم التأشٌر:  اصبح

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  211251دمحم فوزى عالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع لدى الؽٌر و جمع لمامة و استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  224577  محمود دمحم محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  111

 التأشٌر:  خدمات نظافة و نمل مخلفات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  227167عطٌات حسن سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

   نوع الشركة  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248747رواء جمعه سٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  248764احمد سعٌد دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248771مرسى صالح راؼب مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248118عبدالرحمن فاروق عبدالمادر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248122اسالم عصام لرنً سٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248131احمد فرج حسٌن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248141 محمود عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111117وفً تارٌخ  248156سٌد سلٌمان دمحم فاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248181رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ابراهٌم فهمً  -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  248111احمد عبد الرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  247112ر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاتن دمحم احمد عبدالوهاب ، تاج -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247156فرحات حنفً بٌومً حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248756،  سبك لٌده برلم    احمد حسانٌن عبدالحمٌد حسانٌن ، تاجر فرد -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248113احمد ابراهٌم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248131ده برلم   حسام دمحم محمود العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  248132مصطفً دمحم مصطفً عبدالجٌد الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  248167ٌده برلم   احمد علً ؼانم عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248186احمد مصلحً زكً ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248188هٌام جوده حسن شادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  248116دمحم طه عمر محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  247123وق عمار ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ فار -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  138671نصر عبد الرازق محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247141د هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن فتحى جا -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248746احمد شعبان احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248772لرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب كمال رمضان ا -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248718عمرو مصطفً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  248113جر فرد ،  سبك لٌده برلم   طاهر عنتر راتب عبد الؽفار ، تا -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248121عمرو حسن علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248127لٌده برلم    السٌد دمحم سلٌمان مشعل ، تاجر فرد ،  سبك -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  231437مرسً ابو المعاطً مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248181رلم   احمد زكرٌا عفٌفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  247114عمرو فكري السٌد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  247131دمحم رضا رجب لطب طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248771ممدوح ولٌم عبٌد سناده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248141سامً ابوسرٌع حسن محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248142سمٌر فهٌم امٌن راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21111118وفً تارٌخ  233613عبد الحلٌم ٌوسؾ عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111117وفً تارٌخ  248165السٌد دمحم دمحم الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21111111وفً تارٌخ  248181دمحم نبٌل دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  247118ٌوسؾ عبد السمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21111128وفً تارٌخ  247138عزت احمد عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  247151سعد عبدالحمٌد حنفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248752مصطفً عٌد تاٌب علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  248768اسماء احمد عبدالسمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248773دمحم مخلوؾ خمٌس على العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248775دمحم حمدى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248123طارق كامل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248135دمحم جمال السٌد السٌد الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  211725مجدى مٌالد وهبه صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111117وفً تارٌخ  248163اشرؾ السٌد ابراهٌم سلٌمان راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248172ابراهٌم جمال دمحم العطشجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  248171احمد عبدالسالم محمود ربٌع منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  247111محمود دمحم دمحم حفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  247131ادل سعٌد ذكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247142مصطفى عبد هللا عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  245426ر عطاهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امجد صاب -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  248761حسام فهمى الشاذلً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  248787 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على كمال عفٌفى دمحم -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  248788نٌفٌن عٌد عبد النعٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248111ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان رفعت علً دمحمٌن ، تاج -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  221141رفعت عبد الجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  248117لٌده برلم   دمحم رمضان مرسً معروؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  247121خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  247121لٌده برلم   خالد حسن السٌد دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك  -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111128وفً تارٌخ  247131محمود صابر عبد العزٌز على الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248751ه برلم   مصطفً ٌونس وهبه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  248781زٌنب انور احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111ً تارٌخ وف 221184دمحم خٌرى على رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  248114اسالم عبد العال خلٌفة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118ٌخ وفً تار 248155هشام دمحم الشربٌنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248151هند عثمان دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  213862عمرو احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  213634مصطفى دمحم دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  241121عبدهللا عبد الحمٌد مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247141فاطمة متولى متولى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21111114وفً تارٌخ  248755سامح مجدي مصلحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248111دمحم فتحً مراد عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  243651امٌر امٌن عبدالصمد سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248116رضا علً احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  247151لمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حجازى ل -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248143سٌد دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111117وفً تارٌخ  248168د الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن دمحم حسن لدري احم -  72

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21111121وفً تارٌخ  248132دمحم شعبان لرنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  247117ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدٌحه عبدالصادق عبده دمحم ، تاج -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  247111سمر صالح مصطفً دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  247122لٌده برلم    دمحم كرم علً اشتاوي ، تاجر فرد ،  سبك -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  247158مجدى مصطفى دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  248761سٌد علً سٌد عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248784دمحم صبرى عبد المحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113ٌخ وفً تار 248111دمحم سعٌد سداد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248118سوسن ماهر عٌد بكره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21111113وفً تارٌخ  248117عاطؾ دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248154فاتن دمحم سعد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21111117وفً تارٌخ  248162عمرو احمد دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248111عبدالمنعم دمحم احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  248112هوٌدا مسعود دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  248118احمد سٌد ابوالؽٌط ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  248111احمد رجب مرزوق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  247126دمحم محمود حنفً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  244212حسنً فتحً حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248748راهٌم دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند اب -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111115وفً تارٌخ  248763مصطفً صالح الدٌن وجدي مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  248785اهٌم ابراهٌم على زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابر -  113

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248713سامح دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248714نعم عبد الموجود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبد الم -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248136اٌمن كمال كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248137نورٌٌن الكسندر جورجً لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111117وفً تارٌخ  248161اسالم اٌهاب جالل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248182عادل ابراهٌم الدسولً عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248184ابراهٌم عابد عبدالؽفار الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ص, وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  247113ٌارا ٌاسر رمزي دمحم ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  247113فتحٌه احمد تمٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111128وفً تارٌخ  247145حنا سامً ؼبلاير مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247155عالء كمال اسماعٌل مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247157اهٌم مٌخائٌل سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادي ابر -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248781جبرائٌل شفٌك ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111116وفً تارٌخ  248782ظ احمد عوض محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محفو -  118

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  248774مطعم على للمأكوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248114، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد احمد سعٌد سٌد  -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111113وفً تارٌخ  248115المؽربً لتورٌدات المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248187حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل محمود عبدالعال م -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21111121وفً تارٌخ  248114وزٌر للستائر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  248115رد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود ابوشامه عبدالعال ، تاجر ف -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  247124هاله دمحم عبدالمجٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111128وفً تارٌخ  247117بك لٌده برلم   احمد ممدوح دمحم محمود ، تاجر فرد ،  س -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  248753احمد دمحم محسن عبدالمادر شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248754سبك لٌده برلم   نبٌل عبده علً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،   -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248778دمحم محمود دمحم دمحم نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111118وفً تارٌخ  248777رد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد ، تاجر ف -  121

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248717خالد سعٌد عبدالحمٌد احمد طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248711رد ،  سبك لٌده برلم   عزالدٌن صالح رمضان دمحم ، تاجر ف -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248133دمحم عصام الدٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  248134فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ رزق ابراهٌم دمحم اسماعٌل ، تاجر  -  133

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248147عماد عادل ثابت ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111118وفً تارٌخ  233613عبد الحلٌم ٌوسؾ عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  248166فوزى سمٌر مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248185ربٌع محمود المرزولً دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  247111مصطفً سامً دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111128وفً تارٌخ  247154ء فتحى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجال -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247148ابراهٌم احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  248761 عثمان الرزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عصام دمحم -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  248771رامى سعٌد ندا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  248712سلٌمان دمحم الؽرباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء ٌسري مصطفً -  143

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  248116محمود دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248121د احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحً ابو زٌ -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  248138شنوده عٌد حسنً ونٌس زخاري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  211835الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد محمود عبد  -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  248157دمحم احمد دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111111وفً تارٌخ  248183مد الخرصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدي احمد محمود اح -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248178جبرٌل عبدالعظٌم موسً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  247112صطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احمد م -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  247114عبٌر كارم فتحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  247132،  سبك لٌده برلم   عمر ٌونس دمحم احمد ، تاجر فرد  -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247146السٌد ٌوسؾ دمحم الروٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247153،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن دمحم عبدالعلٌم حسن ، تاجر فرد  -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  248765احمد عبدالفتاح دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  248783بك لٌده برلم   فتحى على دمحم عماره الشٌخ ، تاجر فرد ،  س -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  248115دمحم على ابو العال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248117ده برلم   معتز دمحم عبدالفتاح هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248121عماره دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  248124بطران محمود ٌونس عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248477خلؾ هللا عطا هللا عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  248176ٌاسر عزت مصطفً خلٌل جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248177ٌاسر علً نصر خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  247111عمرو حسنى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  247127حسام فوزى عبد الحمٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111128وفً تارٌخ  247141ى احمد على جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عل -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  248758ٌسرا دمحم مصطفً حسٌن حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248711حسٌن ٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عادل  -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  248716احمد عبدالسالم سعٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  211441ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد حنفى دمحم حسن -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248131حمدي احمد دمحم دمحم الؽرابلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248128تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صبحً حموده حسن ، -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248144نجدى نفادى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  248152سبك لٌده برلم    حسن دمحم حسنٌن حسن ، تاجر فرد ،  -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111117وفً تارٌخ  248164ربٌع حسن عبدالرحمن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  248161برلم   دمحم رمضان امٌن فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  188

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  226177عاٌده مبرون محمود عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  247118ٌده برلم   خالد دمحم دمحم ابراهٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111127وفً تارٌخ  247151سٌد خلٌفه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  248745دمحم مجدي دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  248766منً سلٌم حامد مرزوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111خ وفً تارٌ 248715ٌوسؾ عامر دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  248111دمحم مجدى عبد العاطى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114ٌخ وفً تار 248125دمحم جمعه دمحم الصعٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  248126صبري عبدالفتاح احمد الصٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  211237عمر ناجى حامد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  248148هاله ٌحً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21111111وفً تارٌخ  248173حماده عبدالرشٌد دسولً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  247116هادي احمد شاكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21111126وفً تارٌخ  247133ماٌكل رومانى بخٌت عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247137حسٌن مبرون مبرون حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111128وفً تارٌخ  247135اٌهاب دمحم ٌسرى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111127وفً تارٌخ  247151بٌشوي ؼبلاير امٌن اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــ  ــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  245426امجد صابر عطاهللا حسن ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111111ً تارٌخ وف 244212حسنً فتحً حسٌن محمود ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: اضافه / صٌدلٌه سالً   84616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: امجد صابر عطاهللا حسن   245426تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114 ،  فى تارٌخ :  -  2

الى: اضافه مؤسسه النصر لصٌانه وبٌع  248273تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  3

 التكٌٌفات واالجهزه الكهربائٌه  

الى: اصبح / اٌمن جالل ابراهٌم عبد  213732تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  4

 الرزاق  

 الى: اصبحت / انترناشٌونال للتورٌدات   212861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111115،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اضاؾ / كٌان ترافٌل   181252اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21111116،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   232572تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  8

 للمماوالت  الى: اضافه المهدي ل 222136تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111118،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: بٌور تكس   244821تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111118،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: اصبح الكتروماتٌن للتصدٌر   171431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  11

   2112الى: اصبحت / مؤسسه البركه  184118تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الٌوجد   112857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  12

 سه المحبه  الى: اضافه / مؤس 246118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   222128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اصبحت / اي ابل   115112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  15

الى: الرٌتاج للمالبس الجاهزة و  151182ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21111114ٌ،  فى تارٌخ :   -  16

 المنسوجات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: البداٌة للخدمات المتكاملة وتنمٌة  241151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  18

 الموارد البشرٌة  

 الى: اضافه الجودي للبالستٌن   187513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: بن المصرٌٌن   231514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111118،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: هاند مٌد للتجارة واالشؽال الٌدوٌه   228267الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 21111118،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اوتو كروس للنمل الجماعى   176761تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111118،  فى تارٌخ :   -  21

 لى: بٌروت لالستٌراد والتصدٌر  ا 216141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111118،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: بالن هورس   244715تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: اضافه /واٌرد صن ستودٌو   232153تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  24

الى: مؤسسه مٌدٌكا انترناشٌونال  245813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111117،  فى تارٌخ :   -  25

 للمستلزمات الطبٌه  

   MIDACالى: اصبحت مٌدان  178874تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: معٌوؾ لصناعه المالبس   176387اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21111111،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: مؤسسه لٌدن  للتجارة والتورٌدات   112154تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  27

 ى: مؤسسه الزٌن كوال للتورٌدات  ال 248768تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: مستمبل مصر   248331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  31

الى: بٌور للتورٌدات العمومٌه واالستٌراد  223856تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  31

 والتصدٌر  

 الى: مكتب كونستركشن زون   248156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: بن الحكمدار   141156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: حسنً فتحً حسٌن محمود   244212ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21111111،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: بماله البركه   244212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  35

   M R .TEXالى: اضافه ام ار تكس  248328تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: المؤسسه المصرٌه لالطارات   111125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  38

 الى: اسٌو برٌن اوٌل   216443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: اضافه المصرٌه الٌولندٌه   213634عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21111121،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: عادل عبد الفتاح دمحم عبد البر   181332تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111124،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: امانكم للتجارة و انظمة االمان   17338تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  41

الى: اصبحت / اجٌنت انترناشونال  222121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  42

 سٌرفس لصٌانه اجهزه كهربائٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبحت / مٌلن فرٌش لتصنٌع  224181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  43

 االلبان ومنتجاتها  

الى: اصبح /الرمزي ستار للتخلٌص  216173تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  44

 الجمركى  

 سمة تجارٌة / بوفٌة السلطان   الى: اضاؾ 11145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  45

الى: اصبحت / البطل الرومانى لمطع  111431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128،  فى تارٌخ :   -  46

 ؼٌار السٌارات  

الى: مؤسسة مٌم للتجفٌؾ وتعبئة المواد  231148تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128،  فى تارٌخ :   -  48

 الؽذائٌه واالعشاب  

 الى: اضاؾ / مركز ٌاسر للنظارات   212836تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128،  فى تارٌخ :   -  47

 الى: االمنٌة لنمل العمال و الرحالت   223621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111128فى تارٌخ : ،    -  41

الى: اصبحت / مؤسسة البوكسٌت النظمة  235218تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111127،  فى تارٌخ :   -  51

 االلومٌتال  

الى: المؤسسه التجارٌه لمطع ؼٌار  53618تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111127،  فى تارٌخ :   -  51

 السٌارات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 213732برلم       21111115اٌمن جالل ابراهٌم عبد الرازق   ، تارٌخ :  -  1

 213732برلم       21111115عبد الرازق   ، تارٌخ :  اٌمن جالل ابراهٌم -  2

 58811برلم       21111114معلى  عبدالحمٌد عبدالحمٌد   ، تارٌخ :  -  3

 161141برلم       21111111ابراهٌم ؼمرى على زهران   ، تارٌخ :  -  4

 181332برلم       21111124عادل عبد الفتاح دمحم عبد البار   ، تارٌخ :  -  5

 181332برلم       21111124عادل عبد الفتاح دمحم عبد البار   ، تارٌخ :  -  6

 73141برلم       21111127محمود فواد سٌد عبد اللطٌؾ   ، تارٌخ :  -  8

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األحكام    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    214638عبد الخالك احمد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 1335السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 رى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل التجا 2111لسنة 

، وفى تارٌخ    11617مستودع المبابات للبوتاجاز )دمحم احمد دمحم اسماعٌل وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص    21111114

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  1833ومسجل ومشهر عنه برلم 

، وفى تارٌخ    11617مستودع المبابات للبوتاجاز )دمحم احمد دمحم اسماعٌل وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه   21111114

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    157531ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : منى جاد الكرٌم وشركائها  ، توصٌ   - 4

  1342السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة 

تم    21111115، وفى تارٌخ    86888، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   K I Tللتجارة  شركه خاطر العالمٌه    - 5

و الئحتة التنفٌذٌة وتحوٌلة الى شركة مساهمة مصرٌة و  71لسنة 151محو/شطب السجل  تعدٌل الكٌان المانونى للشركة الى لانون 

 بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    21111115، وفى تارٌخ    86888، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   K I Tالمٌه للتجارة  شركه خاطر الع   - 6

و الئحتة التنفٌذٌة وتحوٌلة الى شركة مساهمة مصرٌة و  71لسنة 151محو/شطب السجل  تعدٌل الكٌان المانونى للشركة الى لانون 

 بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    12585حماد للتجاره الدولٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه /    - 8

 1315السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة 

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    221266عبد التواب سعٌد حسن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 2718السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 التجارى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل  2111لسنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111115، وفى تارٌخ    158363عماد حسٌن عبد العزٌز وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 لمٌد من السجل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو ا 2111لسنة  1527برلم 

تم    21111111، وفى تارٌخ    222855اسحك عبدهللا جرجس وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 بذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزةو 2111لسنة  1211برلم 

تم    21111111، وفى تارٌخ    125111احمد محمود الحرٌرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  خ  647

تم    21111111، وفى تارٌخ    112115الشركة الخلٌجٌة لالستثمارات المالٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 12

ش م م وٌتم محو المٌد من محو/شطب السجل  تم اندماج الشركه الخلٌجٌه لالستثمارات المالٌه فً الشركه المصرٌه لالستثمارات 

 سجل تجاري الجٌزه

تم    21111111، وفى تارٌخ    112115الشركة الخلٌجٌة لالستثمارات المالٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  امر محو الندماج الشركة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    212617خالد صالح وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ مسجل 

 محكمة الجٌزة 2116لسنة  1174برلم 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    212617اصبح خالد صالح وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

السجل  تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ 

 محكمة الجٌزة 2116لسنة  1174مسجل برلم 

تم محو/شطب السجل     21111112تارٌخ  ، وفى   212617خالد صالح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ مسجل 

 محكمة الجٌزة 2116لسنة  1174برلم 

تم محو/شطب    21111112تارٌخ  ، وفى   212617اصبح خالد صالح وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

السجل  تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ 

 محكمة الجٌزة 2116لسنة  1174مسجل برلم 

 

تم    21111112وفى تارٌخ  ،   122121دمحم حسن شرؾ الدٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

محو/شطب السجل  تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب 

 توثٌك شهر عمارى 2118/أ لسنة 5866عمد فسخ مصدق برلم 

، وفى    184463، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  اٌه ال اٌه اٌه حسٌن احمد عبد المادر وٌكن هاشم صالح وشركاهما    - 11

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ    21111113تارٌخ 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  1388ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21111113، وفى تارٌخ    184463عبد المادر وشركاءه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مجموعه حسٌن    - 21

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  1388برلم 

، وفى    184463اٌه ال اٌه اٌه حسٌن احمد عبد المادر وٌكن هاشم صالح وشركاهما  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركه   21111113تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111113تارٌخ ، وفى    184463مجموعه حسٌن عبد المادر وشركاءه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركه

، وفى تارٌخ    118445فامٌلى انترناشٌونال جروب وائل اسامه دمحم شمٌس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

جب عمد فسخ ملخص تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بمو   21111113

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  1381ومسجل ومشهر عنه برلم 

تم    21111117، وفى تارٌخ    126836اصبح طاهر سعٌد عبد المهدى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله  2111/3117 محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم

 وتم محو المٌد من سجل تجارىالجٌزة

، وفى تارٌخ    111711شركة البشٌر للتورٌدات العمومٌة دمحم دمحم بشٌر وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

محكمه الجٌزة االبتدائٌه  2111/2121عنه برلم  تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر   21111117

 تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    175117سعٌد حسن حامد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 2132واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم  السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    175117سعٌد حسن حامد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

 السجل  امر محو لحل الشركه

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    175117سعٌد حسن حامد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 2132السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 ى الجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل التجار 2111لسنة 

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    175117سعٌد حسن حامد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  امر محو لحل الشركه

   21111121، وفى تارٌخ    111241سعد عبد الشافى ابراهٌم الطرهرنى و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم تم محو

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111أ لسنة  32541

   21111121وفى تارٌخ ،    111241سعد عبد الشافى ابراهٌم الطرهرنى و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 تم محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21111121، وفى تارٌخ    231422عبد العظٌم عامر الؽباشى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

جل ومشهر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومس

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  3141برلم 

تم    21111121، وفى تارٌخ    231422عبد العظٌم عامر الؽباشى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21111121، وفى تارٌخ    86888، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   K I Tشركه خاطر العالمٌه للتجارة     - 34

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم    21111121، وفى تارٌخ    86888، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   K I Tشركه خاطر العالمٌه للتجارة     - 35

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

تم    21111121، وفى تارٌخ    113411براهٌم اسحك الحداد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم ا   - 36

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 لجٌزةوبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى ا 2111لسنة  1411برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21111121، وفى تارٌخ    113411دمحم ابراهٌم اسحك الحداد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 38

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21111121، وفى تارٌخ    111171محمود فكرى عبد هللا وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 37

السجل  تم حل الشركة و تصفٌتها و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب محو/شطب 

 ش الجٌزة 2111لسنة  1255عمد فسخ مسجل تحت رلم 

تم    21111121، وفى تارٌخ    111171محمود فكرى عبد هللا وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 شطب السجل  امر محو لحل الشركهمحو/

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    231216احمد عالء وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

تم حل الشركة و تصفٌتا و استالم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد فسخ برلم 

 اكتوبر 6محكمة  2111 لسنة 1148

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    231216احمد عالء وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 امر محو لحل الشركه

   21111125، وفى تارٌخ    138633فرست ستار مصطفى سعد رضوان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 42

حو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه تم م

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  3122برلم

   21111125ارٌخ ، وفى ت   138633فرست ستار مصطفى سعد رضوان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 43

 تم محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    21111126، وفى تارٌخ    185311شركة جوزٌؾ صبرى بخٌت وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

ر عنه محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشه

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  1363برلم 

تم    21111126، وفى تارٌخ    185311شركة جوزٌؾ صبرى بخٌت وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

   21111126، وفى تارٌخ    218381صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم سعد عبد الممصود مرعى ظالم وشرٌكه  ، تو   - 46

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111لسنة  3184برلم

   21111126، وفى تارٌخ    218381ود مرعى ظالم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم سعد عبد الممص   - 48

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    21111128، وفى تارٌخ    81411انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 47

ة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ عرفى مسجل و الؽٌر مصدق و محو/شطب السجل  تم حل الشرك

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2111/11/1الؽٌر مثبت تارٌخة فى

تم    21111128، وفى تارٌخ    81411انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

، وفى تارٌخ    11247السبٌل  لمزاولة الحاق العمالة المصرٌه بالخارج  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 تم محو/شطب السجل  امر محو حل الشركه   21111128

كه ذات مسئولٌه محدوده  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : اصبح / الشناوي اللحاق المصرٌن للعمل بالخارج شر   - 51

 تم محو/شطب السجل  امر محو حل الشركه   21111128، وفى تارٌخ    11247
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    72612رزق على عبدالعال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 52

صفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم السجل  تم حل الشركة وت

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2117لسنة 3387

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    72612رزق على عبدالعال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 53

 و حل الشركهالسجل  امر مح

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    11671حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 54

 2642السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 

 السجل التجارى الجٌزة وبذلن تم محو المٌد من 2111لسنة 

تم محو/شطب    21111128، وفى تارٌخ    11671حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 55

 السجل  امر محو حل الشركه

، وفى تارٌخ    236515هانى جرجاوى محروس وهانى ابراهٌم عبد المحسن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص    21111127

 لمٌد من السجل التجارى الجٌزةوبذلن تم محو ا 2111لسنة 1741ومسجل ومشهر عنه برلم 

، وفى تارٌخ    236515هانى جرجاوى محروس وهانى ابراهٌم عبد المحسن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 58

 تم محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه   21111127

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال  21111113وفً تارٌخ   ، 186855كه جمال الجارحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شر -  1

 جنٌه   5111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113،  وفً تارٌخ  244815اصبح / شادي دمحم ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   12111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ   ، 244815شادي دمحم ابراهٌم عبد العزٌز و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   12111.111ح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,  21111114وفً تارٌخ   ، 238188محمود حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   12111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111114وفً تارٌخ   ، 238188م ،اصبح / محمود حسٌن وشركائه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  5

 جنٌه   12111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111115وفً تارٌخ   ، 223771دمحم عمار عوض عبد السالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   51111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  21111115وفً تارٌخ   ، 223771اصبح /  احمد رضوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111115وفً تارٌخ   ، 118314ن  ، سبك لٌدها برلم ،حمدى على عثمان وشركاه شركة تضام -  7

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس  21111118وفً تارٌخ   ، 66413مهندس / احمد دمحم عبد الحلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال ,

تم تعدٌل  21111118وفً تارٌخ   ، 66413مهندس / احمد دمحم عبد الحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    174716شركه امبكس للتجارة والمماوالت انس امام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   6111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111111وفً تارٌخ   ، 174716م ،انس جمال الدٌن وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  12

 جنٌه   6111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    174716شركة امبكس للتجارة والمماوالت انس امام وشركته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   6111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ 21111111،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111111وفً تارٌخ   ، 237622دمحم عاطؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111111وفً تارٌخ   ، 237622توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم عاطؾ وشركاه  -  15

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111112وفً تارٌخ   ، 172241احمد طاهر سٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   511111.111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وص

تم تعدٌل رأس  21111112وفً تارٌخ   ، 218516ٌاسر سعد هللا حمزه دمحم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111112وفً تارٌخ   ، 131124مٌر دمحم جمال وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،س -  17

 جنٌه   5111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111112،وفً تارٌخ    131124اصبح دمحم صبحى جمال عطٌفى و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  11731اصبح / السرور للتجاره والتورٌدات محمود  عبدالفتاح محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   31111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  21111113تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 11731محمود  عبدالفتاح محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   31111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    234153ٌل وشركاه لتجاره االجهزه الكهربائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حسن دمحم دمحم الوك -  22

 جنٌه   1111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111114،

تم  21111114وفً تارٌخ   ، 238451سامى زٌدان الجبالً احمد منصور وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21111114وفً تارٌخ   ، 238451اصبح /عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111114وفً تارٌخ   ، 238451سبك لٌدها برلم ، عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -  25

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111118وفً تارٌخ   ، 111636ٌاسر سعد عبد المجٌد عبد الرؤؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , 
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 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21111118وفً تارٌخ   ، 111636اٌمان فهمى نصر جبرٌل و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   51111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111118وفً تارٌخ   ، 155728ؾ الجبلى وشركاه للتجاره توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شرٌ -  27

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111117تارٌخ   ، وفً 221463اصبح /احمد دمحم عبدالعلٌم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111117وفً تارٌخ   ، 221463احمد دمحم عبدالعلٌم احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   5111111.111لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل  21111117وفً تارٌخ   ، 221463اصبح /احمد دمحم عبدالعلٌم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   5111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111117وفً تارٌخ   ، 221463د وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،احمد دمحم عبدالعلٌم احم -  32

 جنٌه   5111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌخ   وفً تار 154116شركة مكه للمماوالت " احمد حلمى عبد الصمد وشرٌكه " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   6111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111117،

 21111121وفً تارٌخ   ، 151638اوسكار لتشؽٌل المعادن _ دمحم مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   511111.111المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 241231ٌاسر نجٌب دمحم عبدالمعبود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 236436شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم فتحى حسن الجمل و -  36

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل تم تعد 21111121وفً تارٌخ   ، 245871محمود عبدالمنعم حسن دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 241511محمود دمحم سعد الجالد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ   ، 241511اصبح محمود سٌد احمد على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111121وفً تارٌخ   ، 241511محمود سٌد احمد على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 231514دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   511111.111لمال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 231514دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 231514وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه ت -  43

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 231514دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   511111.111مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 243371اصبح / رضا دمحم وهوٌدا حسن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111124وفً تارٌخ   ، 243371شرؾ وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تارٌخ   وفً  117346عبدالستار عبد اللطٌؾ عمروشركاه للمماوالت العمومٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111124،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111124وفً تارٌخ   ، 232527شركه اوالد عرفات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   251111.111،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ   ، 232527شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111124وفً تارٌخ   ، 232527، سبك لٌدها برلم ،  اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة -  51

 جنٌه   251111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111124وفً تارٌخ   ، 232527شركه اوالد عرفات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   251111.111دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ   ، 232527شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   251111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111124وفً تارٌخ   ، 232527اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   251111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111124وفً تارٌخ   ، 212151ها برلم ،اصبح / دمحم جابر احمد دمحم عٌسى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌد -  54

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 212151دمحم جابر احمد دمحم عٌسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   المال , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس  21111125وفً تارٌخ   ، 237411مراد دمحم محمود حسٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111125وفً تارٌخ   ، 235756شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه حامد فتحً و -  58

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم 21111125وفً تارٌخ   ، 235756اصبح / محمود حسنٌن حسن حسنٌن وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111126وفً تارٌخ   ، 111418الشاذلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ   ، 215147احمد احمد ابو الفتوح سرحان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   51111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111128ارٌخ   ،وفً ت 85515حماده ابو العنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   251111.111لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 131612دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111128وفً تارٌخ   ، 131612شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد و -  64

 جنٌه   251111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111127وفً تارٌخ   ، 11471حسنى وشرٌؾ اسكندر واشرؾ محب وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   71111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21111127وفً تارٌخ   ، 11471حسن وشرٌؾ اسكندر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

  جنٌه  71111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  217116المهندس دمحم سعد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الدور الرابع الهرم 15أ شمه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / عماره 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  217116س مصطفى حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح/ المهند -  2

 الدور الرابع الهرم 15أ شمه  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / عماره 

ل العنوان , تم تعدٌ 21111113وفً تارٌخ  231668مصطفى دمحم مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الدور الرابع فوق االرضً مبنً )ب( بسنتر علً الدٌن التجاري االداري المحور  334وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 اكتوبر  6المركزي بجوار لٌله المدر بمدٌنه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  143877ناٌل بٌس ابو زٌد خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 ش حدائك االهرام البرنسٌسه خلؾ فندق المرٌدٌان الهرم 36وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  143877خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 سٌسه خلؾ فندق المرٌدٌان الهرمش حدائك االهرام البرن 36الـتأشٌر:   ، اصبح 

 21111114وفً تارٌخ  143877اصبح /ناٌل بٌس ابو زٌد خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ش حدائك االهرام البرنسٌسه خلؾ فندق المرٌدٌان الهرم 36تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  143877ٌد خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ناٌل بٌس ابو ز -  8

 اماتم حدٌمه سوزان مبارن  3امام جامعه شٌكاؼو ومبنً  2وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان مبنً المحالت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  143877    خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  7

 اماتم حدٌمه سوزان مبارن  3امام جامعه شٌكاؼو ومبنً  2الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان مبنً المحالت 

 21111114وفً تارٌخ  143877اصبح /ناٌل بٌس ابو زٌد خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

اماتم حدٌمه سوزان  3امام جامعه شٌكاؼو ومبنً  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان مبنً المحالت 

 مبارن 

تم تعدٌل العنوان  21111114وفً تارٌخ  143877ناٌل بٌس ابو زٌد خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 كورنٌش النٌل مصر المدٌمه اثر النبً امام بنن الماهره المدٌم 17:   ، افتتاح فرع بالعنوان , وصؾ الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  143877خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 مدٌمه اثر النبً امام بنن الماهره المدٌمكورنٌش النٌل مصر ال 17وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

 21111114وفً تارٌخ  143877اصبح /ناٌل بٌس ابو زٌد خلٌل دمحم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 كورنٌش النٌل مصر المدٌمه اثر النبً امام بنن الماهره المدٌم 17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  241167كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ماجد مالن شنوده وشر -  13

 عمارات العبور صالح سالم مصر الجدٌده 5الدور السادس عماره رلم  7وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  231668مصطفى دمحم مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ش كٌلوبترا من ش خوفوا اسباتس الهرم 41, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  246714حاتم نبٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 الحوامدٌة  -الـتأشٌر:   ، ش جمال عبد الناصر 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  227248خالد احمد عبد الحلٌم حسنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

بالمجمع السٌاحً الترفٌهً ) صن   Aبالدور  A 16-31-32العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الوحدات ارلم 

 سٌتً سنتر( والكائن بالشٌراتون النزهه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  237622دمحم عاطؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 علوي 1ش اللبٌنً فٌصل شمه رلم  15الـتأشٌر:   ، اصبح / 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21111111وفً تارٌخ  237622دمحم عاطؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 علوي 1ش اللبٌنً فٌصل شمه رلم  15الـتأشٌر:   ، اصبح / 

وفً  76174الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " اٌتامكو " ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 1بمطعة االرض رلم  4و  3مربعٌٌن رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼلك  الفرع ادارى الكائن بال 21111113تارٌخ 

 بمدٌنة السادات -بمنطمة الخدمات الصناعٌة بالمنطمة الجنوبٌة 

م 1م م فً الشركه الدولٌه للتجاره و التسوٌك و التوكٌالت التجارٌه )اٌتامكو( ش 1دمج شركه برٌما للصناعات الهنسٌه ش  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼلك  الفرع  21111113وفً تارٌخ  76174م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1

 بمدٌنة السادات -بمنطمة الخدمات الصناعٌة بالمنطمة الجنوبٌة  1بمطعة االرض رلم  4و  3ادارى الكائن بالمربعٌٌن رلم 

 147131مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    انفٌستٌا مصر رومانٌا لتداول االوراق المالٌه وامسان السجالت ش.م.م ، شركة  -  21

بالدور الرابع بعد  412تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وافك المجلس على فتح فرع للشركة رلم  21111114وفً تارٌخ 

 وتعٌٌن شرٌؾ عبد المنعم مدٌر للفرع  -سموحة-ا شارع فوزى معاذ  85االرضى و المٌزان بالعمار رلم 

تم تعدٌل  21111114وفً تارٌخ  147131تداول االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    بلوم مصر ل -  22

 85بالدور الرابع بعد االرضى و المٌزان بالعمار رلم  412العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وافك المجلس على فتح فرع للشركة رلم 

 مدٌر للفرع  وتعٌٌن شرٌؾ عبد المنعم -سموحة-ا شارع فوزى معاذ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111118وفً تارٌخ  221113باسم احمد البرادعى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 اكتوبر _الجٌزة  6_مدٌنه  314عمارة  1_الدور االول _مكتب رلم  3مجاوره لطعه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع رلم 

وفً تارٌخ  11187السعودٌه للتجاره والتسوٌك ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     شركه الدار المصرٌه -  24

 شارع الملن فٌصل _الهرم  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111117

،  سبك لٌدها برلم    شركه الدار المصرٌه السعودٌه للتجاره والتسوٌك )إسدكو(ش.ذات .م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  -  25

 شارع الملن فٌصل _الهرم  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21111117وفً تارٌخ  11187

وفً تارٌخ  11187شركه الدار المصرٌه السعودٌه للتجاره والتسوٌك ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 شارع الملن فٌصل  28صؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى تم تعدٌل العنوان , و 21111117
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه الدار المصرٌه السعودٌه للتجاره والتسوٌك )إسدكو(ش.ذات .م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 شارع الملن فٌصل  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى  21111117وفً تارٌخ  11187

تم تعدٌل العنوان ,  21111117وفً تارٌخ  221271دمحم صفوت بالى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

تمسٌم جمعٌه العال لالسكان التعاونى الكائنه بحوض رزله ابو السعود _زمام كفر  41وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه ارض رلم 

 طهرمس _بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  242361عبدالعزٌز راضً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 شارع المنصورٌه الرئٌسً -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح المنطمه الصناعٌه بأبو رواش 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111ارٌخ وفً ت 242361عبدالعزٌز راضً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 شارع المنصورٌه الرئٌسً -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح المنطمه الصناعٌه بأبو رواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  46417البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 شارع اللبٌنً _نزله السٌسً _الهرم _الجٌزة  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان ناصٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  231426طارق دمحم حسٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 الهرم -شارع خالد بن الولٌد من شارع الوفاء واالمل  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  234111تضامن ،  سبك لٌدها برلم     حمدي عبدالجواد وشركائه ، شركة -  33

 فٌصل  -ش كلٌوبترا المتفرع من ش المرٌوطٌة لسم الهرم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  111111دمحم السٌد عمر عسر وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ٌولٌو العجوزه 26امتداد ش  211بالدور السابع بالعمار رلم  28وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه رلم 

وفً  232371سٌجما الدارة صنادٌك االستثمار ومحافظ االوراق المالٌة ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 J-2-11ٌولٌو _وحده  26محور  12بنً مجره االدارى _لطعه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، م 21111121تارٌخ 

 12556مدٌنه الشٌخ زاٌد _الجٌزة 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  238676رامى مٌالد فخرى اٌوب وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 الرئٌسى من طرٌك اسكندرٌة مطروح مجمع عبد المنعم  ش الهانوفٌل 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  238676رامى مٌالد فخرى اٌوب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 د المنعم ش الهانوفٌل الرئٌسى من طرٌك اسكندرٌة مطروح مجمع عب 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  236436دمحم فتحى حسن الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 ارض الطوٌل  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / زاوٌة ثابت طرٌك اوسٌم 

تم  21111121وفً تارٌخ  244143رلم    احمد السٌد مرشدى وشرٌكه اسمان المرشدى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها ب -  31

منطمه المطاعم الجنوبٌه  المفتوحه _ساوث بارن _مدٌنتً _الماهره    f7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان

 الجدٌده

 21111121ارٌخ وفً ت 244143)اسمان المرشدي( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -أحمد السٌد مرشدي و شركاه -  41

منطمه المطاعم الجنوبٌه  المفتوحه _ساوث بارن _مدٌنتً    f7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان

 _الماهره الجدٌده

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  235221اشرؾ و ٌاسر دمحم على محمود ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 ش الملن فٌصل 386بالعمار رلم  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح محل رلم 

تم تعدٌل  21111121تارٌخ وفً  241511محمود دمحم سعد الجالد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 سوٌلم من شارع الهرم _محطه االرٌزونا _الطالبٌه  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  241511اصبح محمود سٌد احمد على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 من شارع الهرم _محطه االرٌزونا _الطالبٌه سوٌلم  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  241511محمود سٌد احمد على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 سوٌلم من شارع الهرم _محطه االرٌزونا _الطالبٌه  12, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  217415توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مٌالد فخرى اٌوب مرزوق ،  -  45

 ش نهرو 6وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  217415مٌالد فخرى اٌوب مرزوق ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 الدخٌله -" ش الهانوفٌل الرئٌسى 1الفرع بالعنوان عماره ج "وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  232527شركه اوالد عرفات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 فٌصل مع الؽاؤة -اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من الترابٌع 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  232527ربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة ع -  47

 فٌصل مع الؽاؤة -اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من الترابٌع 16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21111124وفً تارٌخ  232527ا برلم    اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  41

 فٌصل مع الؽاؤة -اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من الترابٌع 16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  232527شركه اوالد عرفات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2، اصبح /   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  232527شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم  21111124وفً تارٌخ  232527اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  232527شركه اوالد عرفات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 فٌصل مع الؽاؤة -اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من الترابٌع 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  232527شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 فٌصل مع الؽاؤة -اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من الترابٌع 16،   العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 

تم  21111124وفً تارٌخ  232527اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 فٌصل مع الؽاؤة -ٌع اصبح  ش العدالة الدور االرضى متفرع من التراب16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  232527شركه اوالد عرفات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  232527دها برلم    شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  58

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم  21111124وفً تارٌخ  232527اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  57

 كرداسة  -برٌن الخٌام  -ش الحاج هالل عزبة العسٌلى 2صؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / تعدٌل العنوان , و

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  143111اصبح / سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 كفر الجبل االهرام  1شمه رلم  41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  143111سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 كفر الجبل االهرام  1شمه رلم  41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  143111ٌولند كمال بولص وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 كفر الجبل االهرام  1شمه رلم  41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  143111اصبح / سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 م كفر الجبل االهرا 1شمه رلم  41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  143111سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 كفر الجبل االهرام  1شمه رلم  41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  143111ٌولند كمال بولص وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 كفر الجبل االهرام  1شمه رلم  41وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111124وفً تارٌخ  223145دمحم احمد على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

وبذلن تم محو المٌد من سجل  4لجدٌده شمه بالدور الثامن شمه ب صالح سالم عمارات العبور مصر ا 25الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 تجاري الجٌزه

تم  21111124وفً تارٌخ  223145اصبح/ مصطفً توفٌك مصطفً و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

وبذلن تم  4مه بالدور الثامن شمه ب صالح سالم عمارات العبور مصر الجدٌده ش 25تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

 محو المٌد من سجل تجاري الجٌزه

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  163825شركة خالد على فهمى السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 الهرم  - 13الدور  4عمارة  -شارع االهرام مجمع نصر  446العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  163825شركة خالد على فهمى الشامى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

 الهرم  - 13الدور  4عمارة  -شارع االهرام مجمع نصر  446العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  163825اصبح المصرٌة للتورٌد عمومٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 الهرم  - 13الدور  4عمارة  -شارع االهرام مجمع نصر  446العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21111125وفً تارٌخ  248111سٌد دمحم دمحم علً وشرٌكه عاطؾ دمحم دمحم علً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 السالم 2من تمسٌم محطه عظم  85تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان المطعه 

تم  21111126وفً تارٌخ  242735سبك لٌدها برلم      مجدى محروس بٌومى رشوان و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة ، -  81

 السادس من اكتوبر  1/17/6بالدور االرضى مول اباظة المحور المركزى ق 5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

م تعدٌل ت 21111126وفً تارٌخ  242735مجدى محروس بٌومى رشوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  82

 السادس من اكتوبر  1/17/6بالدور االرضى مول اباظة المحور المركزى ق 5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  11247السبٌل  لمزاولة الحاق العمالة المصرٌه بالخارج ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  83

الماهرة و بذلن ٌتم محو المٌد  -مكرر شارع شبٌن لسم حدائك المبة  -1تأشٌر:   ، اصبح تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21111128

 من سجل تجارى الجٌزة 

اصبح / الشناوي اللحاق المصرٌن للعمل بالخارج شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  84

الماهرة  -مكرر شارع شبٌن لسم حدائك المبة  -1وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح تم تعدٌل العن 21111128وفً تارٌخ  11247

 و بذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111127وفً تارٌخ  231311احمد على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  85

  -الجولى فٌل الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     
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المهندس دمحم سعد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه مع الجهات الملزمه بنطام الخصم  -  1

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21111113وفً تارٌخ  217116واالضافه ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح/ المهندس مصطفى حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه مع الجهات الملزمه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  217116بنطام الخصم واالضافه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  231668فى دمحم مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /  االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   مصط -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113

حمدى على عثمان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تورٌد االدوات والمستلزمات الطبٌه والبٌطرٌة ومستلزمات المعامل  -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  118314وتجاره كٌماوٌات صناعٌه ومعملٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

دمحم عمار عوض عبد السالم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / اعمال الدٌكور والتشطٌبات والمطابخ وااللموتال واالثاث  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111115وفً تارٌخ  223771ات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   المكتبً والمنزلً و التورٌد

 شركة تضامن

اصبح /  احمد رضوان وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / اعمال الدٌكور والتشطٌبات والمطابخ وااللموتال واالثاث المكتبً  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21111115وفً تارٌخ  223771برلم   والمنزلً و التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها 

 تضامن

وفً تارٌخ  246714حاتم نبٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح نشاط الشركة / رحالت و نمل عمال ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116

شرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تجارة السٌارات و المتوسٌكالت بكافة انواعها المستعملة و الحدٌثة ،  بخٌت عطٌه سلٌم و -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  248257سبك لٌدها برلم   

تم 21111116وفً تارٌخ  18427برلم    دمحم هشام مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها -  1

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  66413مهندس / احمد دمحم عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط استشارات هندسٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111118تارٌخ 

وفً  66413س / احمد دمحم عبد الحلٌم وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط استشارات هندسٌه ،  سبك لٌدها برلم   مهند -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111118تارٌخ 

خ وفً تارٌ 231125عادل محمود دمحم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111118

سامى شلبى وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط / تشكٌل معادن و لحامها و تصنٌع بواطات صاج فارؼة و تورٌد كافة  -  13

تم تعدٌل 21111118رٌخ وفً تا 71147المهمات و الكشافات و لوحات التوزٌع و المستلزمات الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

سامى شلبى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط / تشكٌل معادن و لحامها و تصنٌع بواطات صاج فارؼة و تورٌد كافة  -  14

تم تعدٌل 21111118رٌخ وفً تا 71147المهمات و الكشافات و لوحات التوزٌع و المستلزمات الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن
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سامى شلبى وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط / تشكٌل معادن و لحامها و تصنٌع بواطات صاج فارؼة و تورٌد كافة  -  15

تم تعدٌل 21111118تارٌخ وفً  71147المهمات و الكشافات و لوحات التوزٌع و المستلزمات الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

سامى شلبى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط / تشكٌل معادن و لحامها و تصنٌع بواطات صاج فارؼة و تورٌد كافة  -  16

تم تعدٌل 21111118تارٌخ وفً  71147المهمات و الكشافات و لوحات التوزٌع و المستلزمات الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 

دمحم عبد الرحمن اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / التجارة و التوزٌع و التعبئة و تؽلٌؾ البمولٌات و السكر و  -  18

وفً تارٌخ  232837ٌدها برلم   االرز و الدلٌك و المكرونات و جمٌع انواع الحبوب المختلفة لدٌها او لدى الؽٌر ،  سبك ل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111111

لٌصبح النشاط  تورٌد وتركٌب مستلزمات الدٌكور و االسمؾ  -دمحم عاطؾ وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد  -  17

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  237622ك لٌدها برلم   المعلمه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ،  سب

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لٌصبح النشاط  تورٌد وتركٌب مستلزمات الدٌكور و االسمؾ  -دمحم عاطؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد  -  11

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  237622سبك لٌدها برلم    المعلمه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  231478رامى مرزوق حنا بشاى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط التخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112تارٌخ 

اسعد عطٌة هللا وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تجارة تماوى و انتاج شتالت فاكهة و تداولها  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  163617و تصدٌرها ،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  اصبح توكٌالت تجارٌه وتجارة االسمده والمخصبات  سامى زٌدان الجبالً احمد منصور وشرٌكه -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111114وفً تارٌخ  238451والمبٌدات الزراعٌه والبذور ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

تجارٌه وتجارة االسمده والمخصبات اصبح /عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح توكٌالت  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111114وفً تارٌخ  238451والمبٌدات الزراعٌه والبذور ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

مبٌدات عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح توكٌالت تجارٌه وتجارة االسمده والمخصبات وال -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  238451الزراعٌه والبذور ،  سبك لٌدها برلم   

سلوى ولٌم وكوكب شاكر ، شركة تضامن  اصبح / اعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى مجاالت ممصات وثاٌات  -  25

ت اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء وزخرفة الزجاج والسٌرامٌن والشموع هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجا

وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب والمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  ولطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط االنتاج لمصانع 

وارٌر وزجاجات المٌاة الؽازٌة واالفران الزجاج و السٌرامٌن ولطع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والم

تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  62126والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى مجاالت مركز التجارة الدولٌة سلوى ولٌم وجمال بشٌر ، شركة تضامن  اصبح / اعمال ا -  26

ممصات وثاٌات هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجات اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء وزخرفة الزجاج 

والسٌرامٌن والشموع وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب والمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  ولطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط 

ج لمصانع الزجاج و السٌرامٌن ولطع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والموارٌر وزجاجات المٌاة االنتا

وفً تارٌخ  62126الؽازٌة واالفران والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 21111114
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اصبح جمال بشٌروشركاه ، شركة تضامن  اصبح / اعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى مجاالت ممصات وثاٌات  -  28

هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجات اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء وزخرفة الزجاج والسٌرامٌن والشموع 

لمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  ولطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط االنتاج لمصانع وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب وا

الزجاج و السٌرامٌن ولطع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والموارٌر وزجاجات المٌاة الؽازٌة واالفران 

تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  62126ٌدها برلم   والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك ل

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

سلوى ولٌم وكوكب شاكر ، توصٌة بسٌطة  اصبح / اعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى مجاالت ممصات وثاٌات  -  27

وزخرفة الزجاج والسٌرامٌن والشموع هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجات اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء 

وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب والمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  ولطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط االنتاج لمصانع 

فران الزجاج و السٌرامٌن ولطع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والموارٌر وزجاجات المٌاة الؽازٌة واال

تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  62126والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

جاالت مركز التجارة الدولٌة سلوى ولٌم وجمال بشٌر ، توصٌة بسٌطة  اصبح / اعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى م -  21

ممصات وثاٌات هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجات اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء وزخرفة الزجاج 

والسٌرامٌن والشموع وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب والمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  ولطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط 

ع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والموارٌر وزجاجات المٌاة االنتاج لمصانع الزجاج و السٌرامٌن ولط

وفً تارٌخ  62126الؽازٌة واالفران والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

ٌروشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / اعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة فى مجاالت ممصات وثاٌات اصبح جمال بش -  31

هٌدرولٌكٌة وصوؾ زجاجى وصوؾ خشبى ومنتجات اسبتوس والكٌماوٌات ومواد اطالء وزخرفة الزجاج والسٌرامٌن والشموع 

لطع ؼٌار االمبول  وماكٌنات خطوط االنتاج لمصانع وفورم الزجاج والمسبوكات والموالب والمواسٌر الزجاجٌه  وماكٌنات  و

الزجاج و السٌرامٌن ولطع ؼٌار وماكٌنات  تشكٌل االلوائح المعدنٌة والبرطمانات والموارٌر وزجاجات المٌاة الؽازٌة واالفران 

تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  62126والؽالٌات وماكٌنات التخلص من الفضالت وماكٌنات  درفلة ا ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

سلوى ولٌم وكوكب شاكر ، شركة تضامن  لصاج ومعدات واالت الورش والواح بولٌستٌر وجونات ومواد مصنوعات  -  31

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تض21111114وفً تارٌخ  62126البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   

مركز التجارة الدولٌة سلوى ولٌم وجمال بشٌر ، شركة تضامن  لصاج ومعدات واالت الورش والواح بولٌستٌر وجونات  -  32

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  62126ومواد مصنوعات البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ركاه ، شركة تضامن  لصاج ومعدات واالت الورش والواح بولٌستٌر وجونات ومواد مصنوعات اصبح جمال بشٌروش -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  62126البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   

واح بولٌستٌر وجونات ومواد مصنوعات سلوى ولٌم وكوكب شاكر ، توصٌة بسٌطة  لصاج ومعدات واالت الورش وال -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  62126البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   

مركز التجارة الدولٌة سلوى ولٌم وجمال بشٌر ، توصٌة بسٌطة  لصاج ومعدات واالت الورش والواح بولٌستٌر وجونات  -  35

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  62126د مصنوعات البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   وموا

 توصٌة بسٌطة

اصبح جمال بشٌروشركاه ، توصٌة بسٌطة  لصاج ومعدات واالت الورش والواح بولٌستٌر وجونات ومواد مصنوعات  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114وفً تارٌخ  62126لم   البالسٌتن ومكوناتها ،  سبك لٌدها بر

ٌاسر سعد عبد المجٌد عبد الرؤؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ نشاط تصدٌر كافة الحاصالت الزراعٌة و ادارة و  -  38

وفً  111636و الشركات ،  سبك لٌدها برلم    تشؽٌل و مرالبة الجودة و تورٌد العمالة لخدمات النظافة و تنسٌك الحدائك للفنادق

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111118تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌمان فهمى نصر جبرٌل و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ نشاط تصدٌر كافة الحاصالت الزراعٌة و ادارة و تشؽٌل و  -  37

وفً تارٌخ  111636نسٌك الحدائك للفنادق و الشركات ،  سبك لٌدها برلم   مرالبة الجودة و تورٌد العمالة لخدمات النظافة و ت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111118

شرٌؾ الجبلى وشركاه للتجاره ، توصٌة بسٌطة  اصبح /االتجار فً االسمده والكٌماوٌات والمخصبات والمبٌدات الزراعٌه  -  31

وفً تارٌخ  155728رها واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   واالعالؾ والبذور وتصدٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111118

دمحم صفوت بالى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط/التجارة والتورٌدات والتوكٌالت والتعبئه والتؽلٌؾ وتوزٌع وتجهٌز  -  41

وزراعه المواد الؽذائٌه وتربٌه وانتاج اللحوم ألنواعها وتجاره الحاصالت الزراعٌه والثروه الحٌوانٌه والداجنه والسمكٌه  وتبرٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111117وفً تارٌخ  221271والسلع المنزلٌه والنمل ما عدا الطباعه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ز راضً وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح تورٌد وتركٌب ؼرؾ تبرٌد وصنادٌك مبرده والمماوالت والصٌانه عبدالعزٌ -  41

ومصنٌع لتصنٌع الساندوتش بانل وتجمٌع صنادٌك السٌارات المعزوله والمبرده وصٌانتها وملحمات هذه الصناعه والصناعات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111111وفً تارٌخ  242361المؽذٌه لها ،  سبك لٌدها برلم   

عبدالعزٌز راضً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح تورٌد وتركٌب ؼرؾ تبرٌد وصنادٌك مبرده والمماوالت والصٌانه  -  42

 ومصنٌع لتصنٌع الساندوتش بانل وتجمٌع صنادٌك السٌارات المعزوله والمبرده وصٌانتها وملحمات هذه الصناعه والصناعات

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111111وفً تارٌخ  242361المؽذٌه لها ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  234111حمدي عبدالجواد وشركائه ، شركة تضامن  تجارة االدوٌة و مستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم    -  43

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تض21111121

وفً  151638اوسكار لتشؽٌل المعادن _ دمحم مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121تارٌخ 

بح التصدٌر فمط . ،  سبك ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ الطباعه والنشر واالستٌراد لٌص -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  81158لٌدها برلم   

ؼٌاث ومحب الدٌن الخطٌب وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ الطباعه والنشر واالستٌراد لٌصبح التصدٌر فمط . ،  سبك لٌدها  -  46

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل21111121وفً تارٌخ  81158برلم   

اصبح ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ الطباعه والنشر واالستٌراد لٌصبح التصدٌر فمط . ،   -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  81158سبك لٌدها برلم   

دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضاؾ نشاط / مماوالت عمومٌة و استثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم   محمود عبدالمنعم حسن  -  47

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  245871

هٌثم السٌد احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح /  المٌام باعمال التسجٌل وتوزٌع  وتصدٌر المكمالت الؽذائٌه والمستلزمات  -  41

الطبٌه والبشرٌه والبٌطرٌه والزراعٌه والبان االطفال ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات والخامات الدوائٌه والوكاالت التجارٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  222587والمٌام التصنٌع لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   والمحلٌه واالجنبٌه 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  236436دمحم فتحى حسن الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  51

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر: 21111121

مٌالد فخرى اٌوب مرزوق ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط / مماوالت عامة و تشطٌبات و مبانى و تورٌدات عمومٌة ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  217415لٌدها برلم   

،   2111لسنة  115اصبح / تسوٌك عمارى بموجب موافمة امنٌة برلم رامى مٌالد فخرى اٌوب وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة   -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  238676سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،   2111لسنة  115رامى مٌالد فخرى اٌوب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تسوٌك عمارى بموجب موافمة امنٌة برلم  -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  238676بك لٌدها برلم   س

محمود دمحم سعد الجالد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111121وفً تارٌخ  241511

اصبح محمود سٌد احمد على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  241511

ت العامه والتورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   محمود سٌد احمد على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ المماوال -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  241511

احمد السٌد مرشدى وشرٌكه اسمان المرشدى ، توصٌة بسٌطة  اصبح مطعم اسمان ومكتب تورٌد وتوزٌع االسمان وادارة  -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111121وفً تارٌخ  244143رلم   مطاعم االسمان ،  سبك لٌدها ب

)اسمان المرشدي( ، توصٌة بسٌطة  اصبح مطعم اسمان ومكتب تورٌد وتوزٌع االسمان -أحمد السٌد مرشدي و شركاه -  57

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ا21111121وفً تارٌخ  244143وادارة مطاعم االسمان ،  سبك لٌدها برلم   

اصبح / دمحم جابر احمد دمحم عٌسى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط التجارة فى تمسٌم االراضى و المماوالت ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124وفً تارٌخ  212151لٌدها برلم   

 عٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط التجارة فى تمسٌم االراضى و المماوالت ،  سبك لٌدها دمحم جابر احمد دمحم -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124وفً تارٌخ  212151برلم   

نتاج اضافات الخرسانة م ، ذات مسئولٌة محدودة  تصنٌع وا1م 1ذ 1الشركة المصرٌة السوٌسرٌة لصناعة الكٌماوٌات ش -  61

واضافات المونة  والمواد العازلة  ومواد التشطٌبات ومواد المونة  الجاهزة والدهانات االٌبوكسٌه  والمونة  االبٌوكسٌة  ومواد ملئ 

لخدمه  الفواصل وؼٌرها من مواد البناء وكذا المٌام بعملٌات االستٌراد والتصدٌر بجمٌع انواعها والوكاالت الخارجٌه والداخلٌه

ؼرض الشركة والمماوالت والدٌكورات والتوزٌع لحسابها ولحساب الؽٌر وكذا تصنٌع وانتاج مواد ال بى  فى سى تحت التاسٌس و 

وفً تارٌخ  74415انشاء المشروعات المختلفه والمجمعات الصناعٌه والتجارٌه وؼٌرها والتاجٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125

م ، ذات مسئولٌة محدودة  للؽٌر وكافه االعمال التجارى 1م 1ذ 1الشركة المصرٌة السوٌسرٌة لصناعة الكٌماوٌات ش -  62

والصناعٌه والمماوالت بانواعها المختلفه والامه واداره المحالت التجارٌه لحسابها وبٌع العمارات والمصانع والمحال التجارٌه 

وكذلن االشتران فى المؤسسات وكافه االعمال والمشارٌع التى بها صفة تجارٌه او صناعٌه او مماوالت بكافه انواعها المختلفه ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21111125وفً تارٌخ  74415سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  163825بسٌطة  اصبح تورٌد عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   شركة خالد على فهمى السٌد وشرٌكه ، توصٌة  -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

وفً تارٌخ  163825شركة خالد على فهمى الشامى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اصبح تورٌد عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21111125

وفً تارٌخ  163825اصبح المصرٌة للتورٌد عمومٌة ، توصٌة بسٌطة  اصبح تورٌد عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125

لنشاط تورٌد وتصدٌر المالبس ،  سبك اشجان جمال دمحم ابو زٌد وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد لٌصبح ا -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125وفً تارٌخ  213211لٌدها برلم   

شركه  تنمٌة الصناعات  الكٌماوٌه شركة مساهمه مصرٌه ) سٌد ( ، شركة مساهمة  اضافة نشاط العمارى  بالنسبة لالراضى  -  68

تم تعدٌل النشاط 21111128وفً تارٌخ  11818ها باٌة وسٌلة من وسائل االستثمار ،  سبك لٌدها برلم   التابعة لالراضى التابعة ل

 , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، شركة مساهمة  اضافة  2118/14/11 -اعتبارا   -سٌد  -شركة جنوب مصر لالدوٌه فى شركة تنمٌه الصناعٌه الكٌموٌه  -  67

وفً  11818راضى التابعة لالراضى التابعة لها باٌة وسٌلة من وسائل االستثمار ،  سبك لٌدها برلم   نشاط العمارى  بالنسبة لال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21111128تارٌخ 

لنسبة ، شركة مساهمة  اضافة نشاط العمارى  با 11لسنه  213اصبح شركة مساهمه مصرٌه تابعه طبما الحكام المانون  -  61

تم 21111128وفً تارٌخ  11818لالراضى التابعة لالراضى التابعة لها باٌة وسٌلة من وسائل االستثمار ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

وفً  118574م   على بدر ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد و تجارة المحمول ،  سبك لٌدها برل -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21111128تارٌخ 

حسنى وشرٌؾ اسكندر واشرؾ محب وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  تورٌدات وتجهٌزات ومستلزمات المنشات  -  81

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21111127وفً تارٌخ  11471ومنتجات الصناعٌه والخدمات واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

حسن وشرٌؾ اسكندر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  تورٌدات وتجهٌزات ومستلزمات المنشات ومنتجات الصناعٌه  -  82

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21111127وفً تارٌخ  11471والخدمات واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 21111111وفً تارٌخ  237622دمحم عاطؾ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111118وفً تارٌخ  244851احمد دمحم بكرى عبدالسمٌع وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21111111وفً تارٌخ  242361عبدالعزٌز راضً وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  86888، سبك لٌدها برلم    K I Tشركه خاطر العالمٌه للتجارة   -  4

 التأشٌر: شركة مساهمة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  113281عبدالحمٌد دمحم عطٌه وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111124وفً تارٌخ  143111اصبح / سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 سٌطةوصؾ التأشٌر: توصٌة ب
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تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  143111سمٌر شحاته حبٌب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  143111ٌولند كمال بولص وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح / شادي دمحم  244815توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 ابراهٌم وشرٌكه

الى: اصبح /مروه سٌد  164817بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   21111113،  فى تارٌخ :   -  2

 لمر وشركاها

الى: اصبح /ناٌل بٌس ابو  143877توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  3

 زٌد خلٌل دمحم خلٌل وشركاه

الى: اصبح / محمود  238188التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم  21111114،  فى تارٌخ :   -  4

 حسٌن وشركائه

الى: اصبح / شركه  115471شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  5

 صٌدلٌه الدكتوره مها رجائً زكً وشرٌكتها

الى: اصبح / مدرسه  226811وصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  21111115،  فى تارٌخ :   -  6

 سحاب الثانوٌه الفندلٌه

الى: اصبح /  احمد  223771شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111115،  فى تارٌخ :   -  8

 رضوان وشرٌكه

الى: اصبح /  11247ت مسئولٌة محدودة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذا  21111115،  فى تارٌخ :   -  7

 الشناوي اللحاق المصرٌن للعمل بالخارج شركه ذات مسئولٌه محدوده

الى: اصبح / اندرو عادل  211312توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111111،  فى تارٌخ :   -  1

 جس و شركاةجر

الى: االصدلاء  11112ذات مسئولٌة محدودة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 لتوظٌؾ العمالة المصرٌة بالخارج

ح دمحم صبحى الى: اصب 131124توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  11

 جمال عطٌفى و شركاة

الى: اصبح / السرور  11731شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  12

 للتجاره والتورٌدات محمود  عبدالفتاح محمود وشركاه

الى: اصبح / تامر سٌد  135771الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم   21111113،  فى تارٌخ :   -  13

 ابراهٌم  وشركاه
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الى: سامى زٌدان  238451توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  14

 الجبالً احمد منصور وشرٌكه

الى: عاطؾ فتحً  222114شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111114،  فى تارٌخ :   -  15

 سلٌمان السٌد وشرٌكته

الى: اصبح مرفت دمحم  115811توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111118،  فى تارٌخ :   -  16

 كاةعبد المجٌد و شر

الى: ٌوسؾ وعمر  248711شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111117،  فى تارٌخ :   -  18

 ومعتز

الى: ؼٌاث لصى محب  81158شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  17

 الدٌن الخطٌب وشرٌكه

الى: اصبح محمود سٌد  241511توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121فى تارٌخ : ،    -  11

 احمد على وشرٌكه

الى: رامى مٌالد فخرى  238676توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  21

 اٌوب وشرٌكة

الى: احمد السٌد مرشدى  244143توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121ى تارٌخ : ،  ف  -  21

 وشرٌكه اسمان المرشدى

الى: اصبح / سمٌر  143111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  22

 شحاته حبٌب وشركاه

الى: اصبح / سمٌر  143111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  23

 شحاته حبٌب وشركاه

الى: اصبح / رضا دمحم  243371شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  24

 وهوٌدا حسن

الى: اصبح / دمحم جابر  212151توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124فى تارٌخ :   ،  -  25

 احمد دمحم عٌسى وشركاة

الى: اصبح المصرٌة  163825توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  26

 للتورٌد عمومٌة

الى: اصبح نٌوفٌجن  235317توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  28

 مٌدٌا برودكشن للخدمات االعالمٌة رنا دمحم حمدان دمحم و شرٌكها

الى: اصبح ورثة  183723 توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21111126،  فى تارٌخ :   -  27

 عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز

الى: مجدى محروس  242735توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111126،  فى تارٌخ :   -  21

 بٌومى رشوان و شرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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    21111113دي دمحم ابراهٌم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : شا -  1

 244815برلم   

    21111113شادي دمحم ابراهٌم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  2

 244815برلم   

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -لمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  مروه سٌد -  3

 164817برلم       21111113تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -مروه سٌد لمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  4

 164817  برلم     21111113تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -مروه سٌد لمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -  5

 164817برلم       21111113تارٌخ : 

ء ماجد دمحم رشاد مصطفى الهاللى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه حك بٌع جمٌع اصول الشركه بجمٌع انواعها سوا -  6

 222782برلم       21111114كانت ثابته او منموله و الرهن وااللتراض وذللن للشرٌن ماجد دمحم رشاد ، تارٌخ : 

دمحم ابوزٌد خلٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  8

 143877برلم       21111114

لٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : دمحم ابوزٌد خ -  7

 143877برلم       21111114

دمحم ابوزٌد خلٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1

 143877برلم       21111114

برلم       21111114د عبدالماجد محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : سٌ -  11

238188 

برلم       21111114سٌد عبدالماجد محمود دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  11

238188 

برلم       21111115مٌرٌم البٌر صابر حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  12

115471 

برلم       21111115مٌرٌم البٌر صابر حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  13

115471 

برلم       21111115تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اكرم شولى حنا مٌخائٌل  شركة  -  14

115471 

برلم       21111115اكرم شولى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  15

115471 

واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -لمتضامن مٌرٌم البٌر صابر حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن ا -  16

الدكتوره / مها رجائً زكً ابراهٌم والدكتوره/ مٌرٌم البٌر صابر حنا  مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ 

 115471برلم       21111115: 
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واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -المتضامن مٌرٌم البٌر صابر حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن  -  18

الدكتوره / مها رجائً زكً ابراهٌم والدكتوره/ مٌرٌم البٌر صابر حنا  مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ 

 115471برلم       21111115: 

واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -ن المتضامن اكرم شولى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌ -  17

الدكتوره / مها رجائً زكً ابراهٌم والدكتوره/ مٌرٌم البٌر صابر حنا  مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ 

 115471برلم       21111115: 

واصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -رٌن المتضامن اكرم شولى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الش -  11

الدكتوره / مها رجائً زكً ابراهٌم والدكتوره/ مٌرٌم البٌر صابر حنا  مجتمعٌن او منفردٌن وبنفس االختصاصات السابمه ، تارٌخ 

 115471برلم       21111115: 

 118314برلم       21111115كافه حموله ، تارٌخ : مٌسا شعبان محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم  -  21

ناصر السٌد دمحم الماضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب مذحضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه بتارٌخ  -  21

لن بذات التارٌخ ومحضر مجلس االداره المتمم لذ 2111/11/31والمعتمده من الهئٌه العامه للرلابه المالٌه بتارٌخ  2111/11/27

ممثال عن البنن التجاري الدولً  -رئٌس مجلس االداره-ناصر السٌد دمحم الماضً -1اوال اعاده تشكٌل مجلس االداره علً النحو التالً 

الشرٌؾ عادل -4عضو مجلس االداره عن نفسه-دمحم على حسٌن الملٌوبً-3العضو المنتدب عن نفسه -احمد دمحم عبدهللا ابراهٌم -2

 248625برلم       21111115ممثال عن البنن االهلى ، تارٌخ : -عضو مجلس االداره-لرازقعبدا

-محً الدٌن التهامً ابراهٌم عضو مجلس االداره -5ناصر السٌد دمحم الماضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المصري -  22

عالء دمحم  -8ممثال عن البنن التجاري الدولً -و مجلس االدارهدمحم كمال عبدالعظٌم هداٌه  عض-6ممثال عن البنن التجاري الدولً   

ممثال -ٌاسر سلٌمان هشام الملوانً عضو مجلس االداره  -7عضو مجلس االداره ممثال عن البنن االهلى المصري -زكرٌا النالوري

ٌن كافه الصالحٌات االتٌه حك منح السٌد االستاذ رئٌس مجلس االداره والسٌد العضو المنتدب منفرد -  visionacreعن شركه 

 248625برلم       21111115التولٌع عن الشركه منفردٌن ولهما منفردٌن كافه االختصاصات ، تارٌخ : 

ناصر السٌد دمحم الماضً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الالزمه لتسٌٌر اعمال الشركه وكذا تمثٌل الشركه تجاه الؽٌر  -  23

منفردٌن امام كافه الجهات الرسمٌه والبنون والتولٌع علً اي مستندات او عمود تاسٌس او االشتران فً والتولٌع عن الشركه 

الشركات بكافه انواعها وزٌاده رؤوس اموالها وتعدٌلها والتخارج منها والتولٌع علً كافه عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه 

ٌع علً كافه عمود المرض و الرهن العماري ورهن المحل التجاري والرهن الحٌازي وتوكٌل بالنسبه لالصول الثابته والمنموله والتول

 248625برلم       21111115الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه المنعمده -  24

ب لسنه  2458من الهٌئه العامه لالستثمار واٌضا عمد تعدٌل المصدق برلم  2111/11/1والمصدق علٌها بتارٌح  2111/1/15فً 

ٌتولى ادارة الشركة مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه العامه من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناءا من طرٌمه  -تم االتً : 2111

السٌد/  -3السٌد/عبدالرحمن فتحً عبده ابراهٌم الشناوي  -2/ دمحم عصمت محمود مهران 1  -لشركاء:التعٌٌن سالفه الذكر عٌن ا

 11247برلم       21111115وٌباشر المدٌرون ، تارٌخ :  -مصطفً ابراهٌم دمحم ابراهٌم السواح 

جمعٌه العامه الؽٌر العادٌه المنعمده دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع ال -  25

ب لسنه  2458من الهٌئه العامه لالستثمار واٌضا عمد تعدٌل المصدق برلم  2111/11/1والمصدق علٌها بتارٌح  2111/1/15فً 

من طرٌمه  ٌتولى ادارة الشركة مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌه العامه من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناءا -تم االتً : 2111

السٌد/  -3السٌد/عبدالرحمن فتحً عبده ابراهٌم الشناوي  -2/ دمحم عصمت محمود مهران 1  -التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء:

 11247برلم       21111115وٌباشر المدٌرون ، تارٌخ :  -مصطفً ابراهٌم دمحم ابراهٌم السواح 

ٌمثل المدٌرون الشركه فى   -ودة  مدٌر عام  وظائفهم لمده ؼٌر محدودهدمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محد -  26

عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او  منفردٌن  فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به 

فردٌن او مجتمعٌن  الحك فى تمثٌل ا لشركه اوسع صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه ولهم من

السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 11247برلم       21111115ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌمثل المدٌرون الشركه فى   -صمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وظائفهم لمده ؼٌر محدودهدمحم ع -  28

عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او  منفردٌن  فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به 

التنفٌذٌه للجمعٌه العامه ولهم منفردٌن او مجتمعٌن  الحك فى تمثٌل ا لشركه اوسع صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته 

السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

 11247برلم       21111115ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ، تارٌخ : 

دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات  -  27

ر االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل  وله منفردا  حك اصدا

الشٌكات ولبض لٌمه الشٌكات المحرره لصالح الشركه وكافه االجراءات المتعلمه بنشاط الشركه وحك التعامل بال سحب واالٌداع 

والتولٌع باسم الشركه من جمٌع البنون والمصارؾ  وااللتراض منها والرهن باسم الشركه ولحسابها وتمثٌل الشركه امام مصلحه 

 11247برلم       21111115اره الموى العامله ، تارٌخ : الشهر العمارى والتوثٌك ووز

دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات  -  21

مد او باالجل  وله منفردا  حك اصدار االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالن

الشٌكات ولبض لٌمه الشٌكات المحرره لصالح الشركه وكافه االجراءات المتعلمه بنشاط الشركه وحك التعامل بال سحب واالٌداع 

مصلحه  والتولٌع باسم الشركه من جمٌع البنون والمصارؾ  وااللتراض منها والرهن باسم الشركه ولحسابها وتمثٌل الشركه امام

 11247برلم       21111115الشهر العمارى والتوثٌك ووزاره الموى العامله ، تارٌخ : 

دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والهجره وجمٌع السفارات والمنصلٌات وامام المضاء وكافة  -  31

وكة للشركة وحك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر الجهات الحكومٌة االخرى وحك بٌع كافة االصول والسٌارات الممل

 11247برلم       21111115، تارٌخ : 

دمحم عصمت محمود مهران  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والهجره وجمٌع السفارات والمنصلٌات وامام المضاء وكافة  -  31

مملوكة للشركة وحك تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر الجهات الحكومٌة االخرى وحك بٌع كافة االصول والسٌارات ال

 11247برلم       21111115، تارٌخ : 

برلم       21111115محمود رضوان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  32

223771 

برلم       21111115من  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود رضوان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضا -  33

223771 

برلم       21111115دمحم عمار عوض عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  34

223771 

برلم       21111115، تارٌخ : دمحم عمار عوض عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  35

223771 

واصبح حك االداره والتولٌع  -محمود رضوان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  36

: للشرٌكٌن السٌد/ احمد رضوان محمود دمحم والسٌد/محمود رضوان محمود دمحم  بكافه الصالحٌات الوارده بالعمد االساسً ، تارٌخ 

 223771برلم       21111115

واصبح حك االداره والتولٌع  -محمود رضوان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن  -  38

للشرٌكٌن السٌد/ احمد رضوان محمود دمحم والسٌد/محمود رضوان محمود دمحم  بكافه الصالحٌات الوارده بالعمد االساسً ، تارٌخ : 

 223771برلم       21111115

واصبح حك االداره والتولٌع  -دمحم عمار عوض عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  37

للشرٌكٌن السٌد/ احمد رضوان محمود دمحم والسٌد/محمود رضوان محمود دمحم  بكافه الصالحٌات الوارده بالعمد االساسً ، تارٌخ : 

 223771برلم       21111115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واصبح حك االداره والتولٌع  -دمحم عمار عوض عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن  -  31

للشرٌكٌن السٌد/ احمد رضوان محمود دمحم والسٌد/محمود رضوان محمود دمحم  بكافه الصالحٌات الوارده بالعمد االساسً ، تارٌخ : 

 223771 برلم      21111115

أمٌن عبد الواحد أمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة المنعمدة بتارٌخ  -  41

وعمد تعدٌل مصدق على تولٌعاته بالشهر العمارى تحت  2111/11/31والمعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2111/11/26

ٌتولى ادارة الشركة  -(من عمد تاسٌس الشركة لتصبح كاالتى :12.11.5لن بتعدٌل المواد ارلام)وذ 2111/ن  لسنة 3811رلم 

-1مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌة العامة من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناء من طرٌك التعٌٌن سالفة الذكر عٌن الشركاء 

 14732برلم       21111115رٌخ : السٌد/ دمحم مصطفً ابو ، تا-2السٌد/امٌن عبد الواحد امٌن 

السٌده/ اسراء عباس نجٌب عباس وٌباشر  -3أمٌن عبد الواحد أمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الحارث ابو الحارث  -  41

الدارة ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات -المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌختص كال من 

السٌد/ امٌن عبدالواحد امٌن والسٌد/ دمحم مصطفً ابوالحارث ابوالحارث والسٌده / اسراء عباس نجٌب عباس منفردٌن الحك فى 

 14732برلم       21111115البنون والمصارؾ من  سحب واٌداع ، تارٌخ : التعامل مع جمٌع 

أمٌن عبد الواحد أمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكذلن حك التولٌع  -  42

تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل علً عمود المرض والرهن باسم الشركه واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور ال

ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

االذنٌه  والسٌارات باسم الشركه ولمصالحتها للنفس او للؽٌر ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات

 14732برلم       21111115والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً ، تارٌخ : 

أمٌن عبد الواحد أمٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تتعلك وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام  -  43

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وكذلن لهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل او كافه العمود والمشارطات والصفمات التً 

 14732برلم       21111115بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تم  2111/5/27دمحم مكاوى دمحم حسن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً  -  44

مصطفً عبد السالم  -2رئٌس مجلس االداره  -دمحم مكاوي دمحم حسن  -1تشكٌل مجلس االداره علً النحو التالً: اعاده  -االتً  :

عضو   -محمود مكاوي دمحم حسن  -5عضو  -لبٌب خلٌل عثمان   -4امٌن الصندوق  -دٌنا دمحم الشحات ابراهٌم  -3سكرتٌر  -عٌسً 

 -رئٌس مجلس االداره مع السٌده/ دٌنا دمحم الشحات ابراهٌم   - مكاوي دمحم حسن ٌكون حك التولٌع علً الشٌكات للسٌد/ دمحم -2 -

 211517برلم       21111115امٌن الصندوق و فً حاله ؼٌاب السٌد/ دمحم مكاوي ، تارٌخ : 

للسٌد/ مصطفً عبد  رئٌس المجلس ٌكون حك التولٌع -دمحم مكاوى دمحم حسن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم حسن  -  45

 211517برلم       21111115السالم عٌسً السكرتٌر مع السٌده/ دٌنا دمحم الشحات ابراهٌم  امٌن الصندوق ، تارٌخ : 

ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تعٌنة بدال من االستاذ / ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم  -  46

رلم اثبات شخصى  1163/7/14االستاذ/ دمحم باهرعبد الحمٌد محرز  -1االدارة على النحو التالى  الروبى وٌكون مجلس

رلم اثبات شخصى  1157/3/4االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر  -2رئٌس مجلس االدارة 26317142111412

رلم اثبات  1161/5/7ح احمد االستاذ / حسن احمد نو -3 -نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب   25713142111613

عضو مجلس  1162/11/5االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى  -4-عضو مجلس االدارة  26115172111751

 123417برلم       21111116االدارة ، تارٌخ : 

ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تعٌنة بدال من االستاذ /  -  48

رلم اثبات شخصى  1163/7/14االستاذ/ دمحم باهرعبد الحمٌد محرز  -1الروبى وٌكون مجلس االدارة على النحو التالى 

رلم اثبات شخصى  1157/3/4االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر  -2رئٌس مجلس االدارة 26317142111412

رلم اثبات  1161/5/7االستاذ / حسن احمد نوح احمد  -3 -والعضو المنتدب   نائب رئٌس مجلس االدارة 25713142111613

عضو مجلس  1162/11/5االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى  -4-عضو مجلس االدارة  26115172111751

 123417برلم       21111116االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌنة بدال من االستاذ / ممدوح فخر الدٌن حسٌن  احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة -  47

رلم اثبات شخصى  1163/7/14االستاذ/ دمحم باهرعبد الحمٌد محرز  -1دمحم الروبى وٌكون مجلس االدارة على النحو التالى 

اثبات شخصى  رلم 1157/3/4االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر  -2رئٌس مجلس االدارة 26317142111412

رلم اثبات  1161/5/7االستاذ / حسن احمد نوح احمد  -3 -نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب   25713142111613

عضو مجلس  1162/11/5االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى  -4-عضو مجلس االدارة  26115172111751

 123417برلم       21111116االدارة ، تارٌخ : 

احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعٌنة بدال من االستاذ / ممدوح فخر الدٌن حسٌن  -  41

رلم اثبات شخصى  1163/7/14االستاذ/ دمحم باهرعبد الحمٌد محرز  -1دمحم الروبى وٌكون مجلس االدارة على النحو التالى 

رلم اثبات شخصى  1157/3/4االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر  -2دارة رئٌس مجلس اال26317142111412

رلم اثبات  1161/5/7االستاذ / حسن احمد نوح احمد  -3 -نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب   25713142111613

عضو مجلس  1162/11/5االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى  -4-عضو مجلس االدارة  26115172111751

 123417برلم       21111116االدارة ، تارٌخ : 

 -5- 26211152111441ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رلم اثبات الشخصٌه  -  51

مصر الجٌزه رلم اثبات الشخصٌه  1181/3/31االستاذ / احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر عضو مجلس االدارة 

ولرر المجلس الموافمة على ان ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون على النحو التالى اوال ٌكون حك   28113311112138

االستاذ/ دمحم باهر عبد الحمٌد محرز بصفتة رئٌس مجلس  -1التولٌع عن الشركة لدى البنون منفردا لكل من السادة االتى اسمائهم 

برلم       21111116د ابو الخٌر بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب ، تارٌخ : االستاذ / عالء سع -2-االدارة 

123417 

 -5- 26211152111441ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رلم اثبات الشخصٌه  -  51

مصر الجٌزه رلم اثبات الشخصٌه  1181/3/31االستاذ / احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر عضو مجلس االدارة 

ولرر المجلس الموافمة على ان ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون على النحو التالى اوال ٌكون حك   28113311112138

رئٌس مجلس  االستاذ/ دمحم باهر عبد الحمٌد محرز بصفتة -1التولٌع عن الشركة لدى البنون منفردا لكل من السادة االتى اسمائهم 

برلم       21111116االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -2-االدارة 

123417 

- 26211152111441احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رلم اثبات الشخصٌه  -  52

مصر الجٌزه رلم اثبات الشخصٌه  1181/3/31وسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر عضو مجلس االدارة االستاذ / احمد م -5

ولرر المجلس الموافمة على ان ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون على النحو التالى اوال ٌكون حك   28113311112138

االستاذ/ دمحم باهر عبد الحمٌد محرز بصفتة رئٌس مجلس  -1هم التولٌع عن الشركة لدى البنون منفردا لكل من السادة االتى اسمائ

برلم       21111116االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -2-االدارة 

123417 

- 26211152111441ات الشخصٌه احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رلم اثب -  53

مصر الجٌزه رلم اثبات الشخصٌه  1181/3/31االستاذ / احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر عضو مجلس االدارة  -5

ولرر المجلس الموافمة على ان ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون على النحو التالى اوال ٌكون حك   28113311112138

االستاذ/ دمحم باهر عبد الحمٌد محرز بصفتة رئٌس مجلس  -1كة لدى البنون منفردا لكل من السادة االتى اسمائهم التولٌع عن الشر

برلم       21111116االستاذ / عالء سعد ابو الخٌر بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -2-االدارة 

123417 

ثانٌا ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون للسادة  -الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب   ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم -  54

 -2-االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى بصفتة عضو مجلس االدارة  -1الموضح اسمائهم فٌما بعد مجتمعٌن و هما 

ن لمن لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة كما جاء بعالٌة حك التولٌع مدٌر المطاع المالى و ٌكو -االستاذ / حمزة دمحم سعٌد الشٌباوى 

فى فتح الحسابات لدى البنون بكافة انواعها و كذا حك التولٌع على الحسابات الجارٌة لدى البنون و على الشٌكات و المعامالت 

 123417لم   بر    21111116البنكٌة و كذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

ثانٌا ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون للسادة  -ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  55

 -2-االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى بصفتة عضو مجلس االدارة  -1الموضح اسمائهم فٌما بعد مجتمعٌن و هما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌر المطاع المالى و ٌكون لمن لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة كما جاء بعالٌة حك التولٌع  - سعٌد الشٌباوى االستاذ / حمزة دمحم

فى فتح الحسابات لدى البنون بكافة انواعها و كذا حك التولٌع على الحسابات الجارٌة لدى البنون و على الشٌكات و المعامالت 

 123417برلم       21111116تسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : البنكٌة و كذلن التولٌع على عمود ال

ثانٌا ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون  -احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  56

 -2-ٌونى بصفتة عضو مجلس االدارة االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بس -1للسادة الموضح اسمائهم فٌما بعد مجتمعٌن و هما 

مدٌر المطاع المالى و ٌكون لمن لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة كما جاء بعالٌة حك التولٌع  -االستاذ / حمزة دمحم سعٌد الشٌباوى 

ات و المعامالت فى فتح الحسابات لدى البنون بكافة انواعها و كذا حك التولٌع على الحسابات الجارٌة لدى البنون و على الشٌك

 123417برلم       21111116البنكٌة و كذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

ثانٌا ٌكون حك التولٌع عن الشركة لدى البنون  -احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  58

 -2-االستاذة / هالة عادل عبد العزٌز على بسٌونى بصفتة عضو مجلس االدارة  -1ن و هما للسادة الموضح اسمائهم فٌما بعد مجتمعٌ

مدٌر المطاع المالى و ٌكون لمن لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة كما جاء بعالٌة حك التولٌع  -االستاذ / حمزة دمحم سعٌد الشٌباوى 

تولٌع على الحسابات الجارٌة لدى البنون و على الشٌكات و المعامالت فى فتح الحسابات لدى البنون بكافة انواعها و كذا حك ال

 123417برلم       21111116البنكٌة و كذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

ودائع وكل ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لصٌرة االجل و كذا حسابات التسهٌالت و ال -  57

 123417برلم       21111116المعامالت المصرفٌة لدى البنون ، تارٌخ : 

ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  لصٌرة االجل و كذا حسابات التسهٌالت و الودائع وكل  -  51

 123417برلم       21111116المعامالت المصرفٌة لدى البنون ، تارٌخ : 

احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لصٌرة االجل و كذا حسابات التسهٌالت و  -  61

 123417برلم       21111116الودائع وكل المعامالت المصرفٌة لدى البنون ، تارٌخ : 

ٌرة االجل و كذا حسابات التسهٌالت و احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لص -  61

 123417برلم       21111116الودائع وكل المعامالت المصرفٌة لدى البنون ، تارٌخ : 

ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على االستمالة الممدمة من االستاذ/ ممدوح فخر  -  62

    21111116مجلس االداره المنتدب للشئون المالٌه من عضوٌه مجلس اداره الشركه ، تارٌخ :  الدٌن حسٌن دمحم الروبً عضو

 123417برلم   

ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على االستمالة الممدمة من االستاذ/ ممدوح فخر  -  63

    21111116المنتدب للشئون المالٌه من عضوٌه مجلس اداره الشركه ، تارٌخ :  الدٌن حسٌن دمحم الروبً عضو مجلس االداره

 123417برلم   

احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على االستمالة الممدمة من االستاذ/  -  64

ب للشئون المالٌه من عضوٌه مجلس اداره الشركه ، تارٌخ : ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبً عضو مجلس االداره المنتد

 123417برلم       21111116

احمد موسى سٌد احمد ابراهٌم الصؽٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة على االستمالة الممدمة من االستاذ/  -  65

ن المالٌه من عضوٌه مجلس اداره الشركه ، تارٌخ : ممدوح فخر الدٌن حسٌن دمحم الروبً عضو مجلس االداره المنتدب للشئو

 123417برلم       21111116

باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  66

 2111/11/1ضر مجلس االدارة المنعمد فى ومح 2111/11/5والمعتمد من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه فى  2111/1/2فى 

اعادة تشكٌل مجلس االداره عالنحو التالً :باسل عبد المنعم صالح رحمى  2111/11/5والمعتمد من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه 

مٌن دمحم عبد النبى لطب عضو مجلس االدارة ممثال عن صندوق التأ -رئٌس مجلس االدارة ممثال عن شركة مصر للتأمٌن 

 241434برلم       21111116اٌمن دمحم حلمى عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -االجتماعى للعاملٌن بالمطاع الحكومى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد السٌد دمحم سلٌمان عضو  -باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن بنن مصر  -  68

-صابر جودة سالم عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة -الماهرة  1164/4/22ن موالٌد مجلس االدارة ممثال عن بنن االسكندرٌة م

عصام جمال الدٌن عبد الرحمن خلٌفه  عضو مجلس  -عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد محً الدٌن عضو مجلس اداره من ذوي الخبره 

السٌد االستاذ / احمد السٌد دمحم سلٌمان عضو الموافمه على منح حك التولٌع نٌابة عن الشركة لكل من   -ادارة من ذوى الخبرة 

 241434برلم       21111116مجلس اداره والسٌده / ماجده منٌر مصٌلحى المدٌر التنفٌذى للشركة مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ثمار باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وذلن على حسابات الشركة فمط كما ان مدٌر االست -  67

له كامل الصالحٌات والحك فى ادارة الحسابات البنكٌه الخاصه بالصندوق باالضافة الى انه ٌموم بممارسة اختصاصاته فى ادارة 

اصول والتزامات الصندوق وفما لما ٌنص علٌه المانون ومذكرة المعلومات كما ان حسابات الشركة تستخدم لممابله االلتزامات المالٌه 

شراؾ والمتابعه العمال الصندوق وعلً سبٌل المثال المصرفات التالٌه مرتبات العاملٌن ومصرؤوفت االنتمال  التً تتعلك باال

 241434برلم       21111116الموافمة على ، تارٌخ :  -للساده اعضاء المجلس والمصروفات النثرٌه

باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽاء تولٌع السٌد االستاذ / اٌمن دمحم حلمى على حسابات  -  61

 241434برلم       21111116الشركة ، تارٌخ : 

دٌه  المنعمد فى سحر احمد انوار العطار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العا -  81

تعٌٌن دكتور / احمد اشرؾ انور العطار عضوا بمجلس  2111/11/31والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى   2111/5/7

المهندسة / سحر احمد انور عبد العزٌز العطار رئٌس مجلس  -1االدارة و علٌة ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة لمدة جدٌدة كما ٌلى 

عالء احمد برهان الدٌن عضو مجلس  -3-تار عبد الحمٌد عفٌفى نائب رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب مروة مخ -2-االدارة 

 61484برلم       21111116الدكتور / احمد ، تارٌخ :  -5-االستاذة / هالة صبرى خالد صبرى  -4-االدارة 

انور العطار عضو مجلس االدارة  مع بماء كافة سحر احمد انوار العطار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اشرؾ  -  81

    21111116الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تؽٌٌر ، تارٌخ : 

 61484برلم   

واصبح  -ً شرٌن متضامن ؼاده طاهر السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌن موصً ال -  82

حك االدارة والتولٌع عنها موكوله للطرؾ االول والثانً مجتمعٌن او  منفردٌن ولهم حك االٌداع والسحب من البنون وحك 

    21111118االلتراض والرهن والتنازل والبٌع وكافة اشكال التصرفات الناللة للملكٌة تكون للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

 113271برلم   

واصبح  -ؼاده طاهر السٌد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  83

حك االدارة والتولٌع عنها موكوله للطرؾ االول والثانً مجتمعٌن او  منفردٌن ولهم حك االٌداع والسحب من البنون وحك 

    21111118اشكال التصرفات الناللة للملكٌة تكون للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  االلتراض والرهن والتنازل والبٌع وكافة

 113271برلم   

شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكلؾ االستاذ الدكتور / شرٌؾ عبد الحمٌد السكرى  -  84

مصال و اللماحات و ادوٌة بالمٌام باعمال العضو المنتدب للشركة الى المائم باعمال رئٌس مجلس ادارة الشركة المصرٌة النتاج اال

 158551برلم       21111118جانب عملة دون اى ممابل مادى لحٌن تشكٌل المجلس الجدٌد ، تارٌخ : 

السكرى  شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكلؾ االستاذ الدكتور / شرٌؾ عبد الحمٌد -  85

المائم باعمال رئٌس مجلس ادارة الشركة المصرٌة النتاج االمصال و اللماحات و ادوٌة بالمٌام باعمال العضو المنتدب للشركة الى 

 158551برلم       21111118جانب عملة دون اى ممابل مادى لحٌن تشكٌل المجلس الجدٌد ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكلؾ االستاذ الدكتور / شرٌؾ عبد الحمٌد السكرى شرٌؾ دمحم عبدالحمٌد السكري  شركة م -  86

المائم باعمال رئٌس مجلس ادارة الشركة المصرٌة النتاج االمصال و اللماحات و ادوٌة بالمٌام باعمال العضو المنتدب للشركة الى 

 158551برلم       21111118جانب عملة دون اى ممابل مادى لحٌن تشكٌل المجلس الجدٌد ، تارٌخ : 

دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً  -  88

تعٌٌن كال من السٌد/ حسٌن احمد ابراهٌم  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2111/11/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/11/21

عضو مجلس -تعٌٌن السٌد/ حسن محمود حسن مدكور  -الماهره   1141/5/11اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد  عضو مجلس-حلٌم 

 187528برلم       21111118، تارٌخ :  1146/8/6اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركه المنعمده فً دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره  -  87

تعٌٌن كال من السٌد/ حسٌن احمد ابراهٌم  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2111/11/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/11/21

عضو مجلس -تعٌٌن السٌد/ حسن محمود حسن مدكور  -الماهره   1141/5/11عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد -حلٌم 

 187528برلم       21111118، تارٌخ :  1146/8/6ٌر تنفٌذي موالٌد اداره مستمل ؼ

دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً  -  81

السٌد/ حسٌن احمد ابراهٌم  تعٌٌن كال من -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2111/11/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/11/21

عضو مجلس -تعٌٌن السٌد/ حسن محمود حسن مدكور  -الماهره   1141/5/11عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد -حلٌم 

 187528برلم       21111118، تارٌخ :  1146/8/6اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد 

جلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمده فً دمحم عزات زكً االؼا  شركة مساهمة  رئٌس م -  71

تعٌٌن كال من السٌد/ حسٌن احمد ابراهٌم  -من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه : 2111/11/3والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/11/21

عضو مجلس -محمود حسن مدكور  تعٌٌن السٌد/ حسن -الماهره   1141/5/11عضو مجلس اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد -حلٌم 

 187528برلم       21111118، تارٌخ :  1146/8/6اداره مستمل ؼٌر تنفٌذي موالٌد 

ولٌد السٌد مصطفى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االدارة والتولٌع عنها لجمٌع للشركاء  مجتمعٌن او  -  71

ٌد مصطفى منفردا الحك فً اعمال التصرؾ والرهن والبٌع والشراء وااللتراض منفردٌن وٌكون للشرٌن االول السٌد / اشرؾ الس

من البنون وتمرٌر الحموق العٌنٌه االصلٌه منها او التبعٌه وله الحك توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً كل ما سبك وللشرٌكٌن مجتمعٌن او 

برلم       21111111تفوٌضه فً ذلن ، تارٌخ : منفردٌن الحك فً انشاء وتاسٌس الشركات ولهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما او 

161665 

ولٌد السٌد مصطفى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االدارة والتولٌع عنها لجمٌع للشركاء  مجتمعٌن او  -  72

الشراء وااللتراض منفردٌن وٌكون للشرٌن االول السٌد / اشرؾ السٌد مصطفى منفردا الحك فً اعمال التصرؾ والرهن والبٌع و

من البنون وتمرٌر الحموق العٌنٌه االصلٌه منها او التبعٌه وله الحك توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً كل ما سبك وللشرٌكٌن مجتمعٌن او 

برلم       21111111منفردٌن الحك فً انشاء وتاسٌس الشركات ولهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما او تفوٌضه فً ذلن ، تارٌخ : 

161665 

ولٌد السٌد مصطفى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  االدارة والتولٌع عنها لجمٌع للشركاء  مجتمعٌن او  -  73

منفردٌن وٌكون للشرٌن االول السٌد / اشرؾ السٌد مصطفى منفردا الحك فً اعمال التصرؾ والرهن والبٌع والشراء وااللتراض 

صلٌه منها او التبعٌه وله الحك توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً كل ما سبك وللشرٌكٌن مجتمعٌن او من البنون وتمرٌر الحموق العٌنٌه اال

برلم       21111111منفردٌن الحك فً انشاء وتاسٌس الشركات ولهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما او تفوٌضه فً ذلن ، تارٌخ : 

161665 

برلم       21111111شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : دمحم صبرى عبد الحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  74

237622 

برلم       21111111دمحم صبرى عبد الحمٌد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  75

237622 

برلم       21111111محمود صبرى عبد الحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  76

237622 

برلم       21111111محمود صبرى عبد الحمٌد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  78

237622 

دمحم صبرى عبد الحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  77

 237622برلم       21111111ن ، تارٌخ : منفردٌ

دمحم صبرى عبد الحمٌد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  71

 237622برلم       21111111منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصبح  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن   محمود صبرى عبد الحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  11

 237622برلم       21111111او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود صبرى عبد الحمٌد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن  -  11

 237622برلم       21111111او منفردٌن ، تارٌخ : 

عصام على عبد الجواد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه المنعمده فً  -  12

  2111أ لسنه  2326من الهٌئه العامه لالستثمار واٌضا عمد تعدٌل المصدق برلم  2111/7/8والمصدق علٌها بتارٌخ  2111/4/2

ٌرو تعٌنهم الجمعٌة العامة من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم وعٌن الشركاء مجلس المدٌرٌن من مدٌرٌن ٌتولى ادارة الشركة مد  -

نائب المدٌر -المهندس / عمرو دمحم اسماعٌل دمحم  -2المدٌر العام -المهندس/ عصام على عبد الجواد  -1متعددٌن على الوجه االتى   

 51751برلم       21111111، تارٌخ :  -المهندسن/ تامر دمحم مخلص ابو سعدة  -3العام 

عصام على عبد الجواد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه المنعمده فً  -  13

  2111أ لسنه  2326من الهٌئه العامه لالستثمار واٌضا عمد تعدٌل المصدق برلم  2111/7/8والمصدق علٌها بتارٌخ  2111/4/2

ٌتولى ادارة الشركة مدٌرو تعٌنهم الجمعٌة العامة من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم وعٌن الشركاء مجلس المدٌرٌن من مدٌرٌن   -

نائب المدٌر -المهندس / عمرو دمحم اسماعٌل دمحم  -2المدٌر العام -المهندس/ عصام على عبد الجواد  -1متعددٌن على الوجه االتى   

 51751برلم       21111111، تارٌخ :  -ن/ تامر دمحم مخلص ابو سعدة المهندس -3العام 

عصام على عبد الجواد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  نائب المدٌر العام وٌباشرون وظٌفتهم لمدة سنه تبدا من  -  14

 51751برلم       21111111، تارٌخ :  2121/4/31تنتهً فً  2111/5/1

لجواد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  نائب المدٌر العام وٌباشرون وظٌفتهم لمدة سنه تبدا من عصام على عبد ا -  15

 51751برلم       21111111، تارٌخ :  2121/4/31تنتهً فً  2111/5/1

حك  شعٌب شاهٌن شعٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / االداره والتولٌع لشرٌن االول المتضامن منفردا وله -  16

 242766برلم       21111111االلتراض من البنون والرهن والتعامل مع البنون وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

 211312برلم       21111111اندرو عادل جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  18

 211312برلم       21111111اندرو عادل جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  17

برلم       21111111عادل جرجس عبده جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  11

211312 

برلم       21111111ٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : عادل جرجس عبده جرجس  توصٌة بس -  111

211312 

اندرو عادل جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض  -  111

 211312برلم       21111111الشركه ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض اندرو عادل جرجس  توصٌ -  112

 211312برلم       21111111الشركه ، تارٌخ : 

عادل جرجس عبده جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  113

 211312برلم       21111111ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

عادل جرجس عبده جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  114

 211312برلم       21111111ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

ع عن الشركه على الشٌكات دمحم عادل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌصبح من لهم حك التولٌ -  115

والتحوٌالت البنكٌه عدا التولٌع على عمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم السٌد / حسن دمحم حسن موسى )تولٌع اول( او االستاذه / 

الدٌن مى اٌهاب ابراهٌم حمدي )تولٌع اول( او االستاذ / محمود ابو طالب محمود  ابو طالب  ) تولٌع ثان ( او االستاذ / حسام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى حسنى النجار ) تولٌع ثان ( او االستاذ / تامر دمحم اسماعٌل ) تولٌع  ثان ( او االستاذ  / احمد دمحم احمد خمٌسى ) تولٌع ثان 

 111138برلم       21111112( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحدى المفوضٌن ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة  ٌصبح من لهم حك التولٌع عن الشركه على الشٌكات دمحم عادل عبد الرحمن  شركة مساهمة  ع -  116

والتحوٌالت البنكٌه عدا التولٌع على عمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم السٌد / حسن دمحم حسن موسى )تولٌع اول( او االستاذه / 

لب  ) تولٌع ثان ( او االستاذ / حسام الدٌن مى اٌهاب ابراهٌم حمدي )تولٌع اول( او االستاذ / محمود ابو طالب محمود  ابو طا

مصطفى حسنى النجار ) تولٌع ثان ( او االستاذ / تامر دمحم اسماعٌل ) تولٌع  ثان ( او االستاذ  / احمد دمحم احمد خمٌسى ) تولٌع ثان 

 111138برلم       21111112( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحدى المفوضٌن ، تارٌخ : 

دمحم عادل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على التولٌع كتولٌع اول مع احدى المفوضٌن  بالتولٌع كتولٌع  -  118

ثان / ٌصبح من لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة على العمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم السٌد / حسن دمحم حسن موسى او 

)تولٌع اول( او االستاذ / دمحم خالد دمحم عبد الخبٌر )تولٌع ثان ( او محمود ابو طالب محمود ابو االستاذه / مى اٌهاب ابراهٌم حمدي  

طالب  ) تولٌع ثان (  او االستاذ / هشام مصطفى عبد الممصود البساطى  ) تولٌع ثان ( على ان ٌراعى ان ٌكون التولٌع الحدى 

 111138برلم       21111112بالتولٌع كتولٌع ثان ، تارٌخ :  المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احدى المفوضٌن 

دمحم عادل عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على التولٌع كتولٌع اول مع احدى المفوضٌن  بالتولٌع كتولٌع  -  117

السٌد / حسن دمحم حسن موسى او  ثان / ٌصبح من لهم حك التولٌع نٌابة عن الشركة على العمود التسهٌالت البنكٌه والمروض هم

 االستاذه / مى اٌهاب ابراهٌم حمدي  )تولٌع اول( او االستاذ / دمحم خالد دمحم عبد الخبٌر )تولٌع ثان ( او محمود ابو طالب محمود ابو

التولٌع الحدى  طالب  ) تولٌع ثان (  او االستاذ / هشام مصطفى عبد الممصود البساطى  ) تولٌع ثان ( على ان ٌراعى ان ٌكون

 111138برلم       21111112المفوضٌن على التولٌع كتولٌع اول مع احدى المفوضٌن  بالتولٌع كتولٌع ثان ، تارٌخ : 

عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر  -  111

و عمد تعدٌل مصدق على  2111/11/11و المعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2111/11/22 عادٌة المنعمد بتارٌخ

 11( من عمد الشركة لتصبح المادة 1.5.1.11.12و ذلن بتعدٌل المواد ) 2111/ ر لسنة  641تولٌعاتة بالشهر العمارى تحت رلم 

لجمعٌة العامة من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم و استثناء من طرٌمة التعٌٌن بعد التعدٌل ٌتولى ادارة الشركة مدٌر او مدٌرون تعٌنهم ا

 11112برلم       21111112السٌد / عزت جمال الدٌن احمد حسن ابو عالٌة ، تارٌخ :  -1-سالفة الذكر عٌن الشركاء 

حضر اجتماع الجمعٌة العامة الؽٌر عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بموجب م -  111

و عمد تعدٌل مصدق على  2111/11/11و المعتمد من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2111/11/22عادٌة المنعمد بتارٌخ 

 11( من عمد الشركة لتصبح المادة 1.5.1.11.12و ذلن بتعدٌل المواد ) 2111/ ر لسنة  641تولٌعاتة بالشهر العمارى تحت رلم 

د التعدٌل ٌتولى ادارة الشركة مدٌر او مدٌرون تعٌنهم الجمعٌة العامة من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم و استثناء من طرٌمة التعٌٌن بع

 11112برلم       21111112السٌد / عزت جمال الدٌن احمد حسن ابو عالٌة ، تارٌخ :  -1-سالفة الذكر عٌن الشركاء 

السٌد / ٌاسر عزت جمال الدٌن احمد  -2-حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزت  جمال  الدٌن  احمد   -  111

السٌد / احمد عزت جمال الدٌن احمد حسن رلم ب شخصٌة  -3-  26117122112115حسن رلم ب شخصٌة  

ون فى عاللتها مع الؽٌر و و ٌمثل المدٌر 12تعدٌل المادة  --وٌباشر المدٌرون و ظائفهم لمدة ؼٌر محددة   28812242111132

لهما منفردون فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون 

    21111112او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌختص كال من السٌد /عزت جمال الدٌن احمد حسن ابو عالٌة و السٌد ، تارٌخ : 

 11112برلم   

السٌد / ٌاسر عزت جمال الدٌن احمد  -2-عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  112

السٌد / احمد عزت جمال الدٌن احمد حسن رلم ب شخصٌة  -3-  26117122112115حسن رلم ب شخصٌة  

و ٌمثل المدٌرون فى عاللتها مع الؽٌر و  12تعدٌل المادة  --فهم لمدة ؼٌر محددة وٌباشر المدٌرون و ظائ  28812242111132

لهما منفردون فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون 

    21111112ال الدٌن احمد حسن ابو عالٌة و السٌد ، تارٌخ : او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌختص كال من السٌد /عزت جم

 11112برلم   

عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  احمد عزت جمال الدٌن احمد و السٌد / ٌاسر  -  113

ومٌة و الؽٌر حكومٌة و الحك فى التعامل مع جمٌع عزت جمال الدٌن احمد حسن منفردٌن الحك فى التعامل امام جمٌع الجهات الحك

البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و 
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ن باسم الرهن باسم الشركة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذل

برلم       21111112الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ، تارٌخ : 

11112 

عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  احمد عزت جمال الدٌن احمد و السٌد / ٌاسر  -  114

حسن منفردٌن الحك فى التعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و الحك فى التعامل مع جمٌع عزت جمال الدٌن احمد 

البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و 

كافة صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الرهن باسم الشركة و اصدار خطابات و شهادات الضمان و 

برلم       21111112الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ، تارٌخ : 

11112 

لعمارٌة و االراضى و السٌارات عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ممتلكاتها ا -  115

باسم الشركة و لمصلحتها للنفس و للؽٌر و لهم الحك منفردٌن لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات 

ن لهم حك االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و كذل

 11112برلم       21111112، تارٌخ :  1توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

عزت  جمال  الدٌن  احمد  حسن  ابوعالٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات  -  116

ن لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات باسم الشركة و لمصلحتها للنفس و للؽٌر و لهم الحك منفردٌ

االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و كذلن لهم حك 

 11112برلم       21111112، تارٌخ :  1توكٌل و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

برلم       21111112كامل االهلٌة  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : -دمحم صبحى جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  تاجر -  118

131124 

برلم       21111112كامل االهلٌة  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : -دمحم صبحى جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  تاجر -  117

131124 

برلم       21111112 جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : سمٌر دمحم -  111

131124 

برلم       21111112سمٌر دمحم جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  121

131124 

كامل االهلٌة  لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة كافة السلطات لتحمٌك -تاجر دمحم صبحى جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  -  121

 131124برلم       21111112ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

كامل االهلٌة  لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة كافة السلطات لتحمٌك -دمحم صبحى جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  تاجر -  122

 131124برلم       21111112ٌخ : ؼرض الشركة ، تار

سمٌر دمحم جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة و التولٌع منفردا و لة كافة السلطات لتحمٌك ؼرض  -  123

 131124برلم       21111112الشركة ، تارٌخ : 

ة و التولٌع منفردا و لة كافة السلطات لتحمٌك ؼرض سمٌر دمحم جمال عطٌفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدار -  124

 131124برلم       21111112الشركة ، تارٌخ : 

برلم       21111113مٌرفت دمحم عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها منفردة االدارة والتولٌع ، تارٌخ :  -  125

115811 

برلم       21111113ٌن متضامن  لها منفردة االدارة والتولٌع ، تارٌخ : مٌرفت دمحم عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  شر -  126

115811 
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 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21111113هانى خٌرى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها منفردة االدارة والتولٌع ، تارٌخ :  -  128

115811 

برلم       21111113هانى خٌرى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها منفردة االدارة والتولٌع ، تارٌخ :  -  127

115811 

مٌرفت دمحم عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و لة كافة السلطات الدارة الشركة و  -  121

    21111113ومٌة و ؼٌر الحكومٌة و البنون و الهٌئات و لة الحك فى ان ٌنٌب من ٌراة ، تارٌخ : تمثٌلها امام كافة الجهات الحك

 115811برلم   

مٌرفت دمحم عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة و لة كافة السلطات الدارة الشركة و  -  131

    21111113الحكومٌة و البنون و الهٌئات و لة الحك فى ان ٌنٌب من ٌراة ، تارٌخ :  تمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر

 115811برلم   

هانى خٌرى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة و لة كافة السلطات الدارة الشركة و تمثٌلها  -  131

برلم       21111113ون و الهٌئات و لة الحك فى ان ٌنٌب من ٌراة ، تارٌخ : امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و البن

115811 

هانى خٌرى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة و لة كافة السلطات الدارة الشركة و تمثٌلها  -  132

برلم       21111113ة الحك فى ان ٌنٌب من ٌراة ، تارٌخ : امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و البنون و الهٌئات و ل

115811 

ؼدٌر على مصطفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً  -  133

رئٌس -علً مصطفً تعٌٌن المهندسه / ؼدٌر  -من الهٌئه العامه لالستثمار : 2111/11/8والمصدق علٌها بتارٌخ  2111/11/21

 88116برلم       21111113ولبول استماله السٌده/ هبه هللا علً مصطفً جاب هللا ، تارٌخ :  -مجلس اداره 

طارق دمحم ٌوسؾ عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  134

المتحده المابضه لالستثمارات المالٌه :.الموافمه باالجماع علً التولٌع علً عمد حواله حك لكامل لشركه العمارات  2111/1/1ٌوم 

المدٌونٌه المستحمه للشركه والممٌده بالموائم المالٌه لشركه منازل المتحده لالستثمار العماري ش م م لصالح شركه العمارات المتحده 

او من ٌفوضه فً التولٌع علً عمد حواله الحك . الموافمه علً لبول كفاله الؽٌر  ش م ن وتفوٌض السٌد رئٌس مجلس اداره الشركه

 232567برلم       21111113للشركات التابعه والشركات الشمٌمه وتفوٌض ، تارٌخ : 

فً طارق دمحم ٌوسؾ عبد السالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد رئٌس مجلس اداره الشركه او من ٌفوضه  -  135

التولٌع علً عمود الكفاله . موافمه الجمعٌه علً تمدٌم الكفاله التضامنٌه من شركه العمارات المتحده المابضه لالستثمارات المالٌه 

لكفاله االلتزامات المالٌه لشركه اسوار المتحده لالستثمار العماري ش م م وفك عمد التموٌل مع البنن االهلً المتحد ) مصر ( بحد 

جنٌها مصرٌا )فمط مائتان وخمسون ملٌون جنٌها مصرٌا( باالضافه الً العائد والعموالت واالتعاب  251.111.111 الصً مبلػ

 232567برلم       21111113والمصارٌؾ واٌه مبالػ اخري مستحمه وفما لعمد التموٌل ، تارٌخ : 

داره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، محمود عبدالفتاح محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك اال -  136

 11731برلم       21111113تارٌخ : 

محمود عبدالفتاح محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  138

 11731برلم       21111113تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالفتاح  شركة تضا -  137

 11731برلم       21111113

دمحم محمود عبدالفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  131

 11731برلم       21111113

برلم       21111113مود عبدالفتاح محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : مح -  141

11731 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111113محمود عبدالفتاح محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  141

11731 

 11731برلم       21111113ٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : دمحم محمود عبدالفتاح  شركة تضامن  مد -  142

 11731برلم       21111113دمحم محمود عبدالفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  143

ولٌع منفردا وله حك فً التعامل مع دمحم حنفى لبٌص زناتى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / له حك االدارة والت -  144

 216733برلم       21111113البنون سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات وااللتراض والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

دمحم حنفى لبٌص زناتى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح / له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك فً التعامل مع  -  145

 216733برلم       21111113ع النمدٌه والشٌكات وااللتراض والبٌع والرهن ، تارٌخ : البنون سحب واٌدا

 135771برلم       21111113حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  146

 135771برلم       21111113:  حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ -  148

 135771برلم       21111113سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  147

 135771برلم       21111113سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  141

 135771برلم       21111113توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : تامر سٌد ابراهٌم  احمد   -  151

 135771برلم       21111113تامر سٌد ابراهٌم  احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  151

الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً -  152

 135771برلم       21111113

حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  153

 135771برلم       21111113

وصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن م -  154

 135771برلم       21111113

سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  155

 135771برلم       21111113

تامر سٌد ابراهٌم  احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  156

 135771برلم       21111113

تامر سٌد ابراهٌم  احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  158

 135771   برلم    21111113

حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع  -  157

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم       21111113

حاتم سٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع  -  151

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم       21111113

ٌد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع الجهات س -  161

    21111113الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع الجهات سٌد ابراهٌم احم -  161

    21111113الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم   

بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع  تامر سٌد ابراهٌم  احمد  توصٌة -  162

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم       21111113

شرٌن متضامن  اصبح / له حك االداره والتولٌع منفردا وله الحك فً التعامل مع تامر سٌد ابراهٌم  احمد  توصٌة بسٌطة   -  163

الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن ، تارٌخ : 

 135771برلم       21111113

 14121برلم       21111114مدٌر  لبول استمالته ، تارٌخ :   احمد عادل محمود حسن الخشن  ذات مسئولٌة محدودة -  164

 14121برلم       21111114محمود دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  165

 14121برلم       21111114دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  166

 14121برلم       21111114هشام زاهر دمحم مهنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  168

 14121برلم       21111114دمحم احمد ابو المجد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  167

د حسن الخشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محدده وٌمثل المدٌرون احمد عادل محمو -  161

الشركه فى عاللتها مع الؽٌر والي اثنٌن منهم مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

ه التنفٌذٌه للجمعٌه العامه والي اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط الحك فى التعامل احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحت

باسم الشركه  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

 14121برلم       21111114اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

محمود دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محدده وٌمثل المدٌرون  -  181

 الشركه فى عاللتها مع الؽٌر والي اثنٌن منهم مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما

احتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه والي اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط الحك فى التعامل 

باسم الشركه  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

 14121برلم       21111114تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : اشكالهم وكذلن ال

دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محدده وٌمثل المدٌرون الشركه  -  181

دارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به فى عاللتها مع الؽٌر والي اثنٌن منهم مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات ال

صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه والي اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط الحك فى التعامل باسم 

مال والمطاع الخاص بكافه الشركه  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االع

 14121برلم       21111114اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

هشام زاهر دمحم مهنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محدده وٌمثل المدٌرون الشركه فى  -  182

جتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به عاللتها مع الؽٌر والي اثنٌن منهم م

صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه والي اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط الحك فى التعامل باسم 

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه  الشركه  وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر

 14121برلم       21111114اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 

 دمحم احمد ابو المجد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محدده وٌمثل المدٌرون الشركه -  183

فى عاللتها مع الؽٌر والي اثنٌن منهم مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به 

صراحه عمد الشركه او المانون او الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه والي اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط الحك فى التعامل باسم 

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه الشركه  وضمن اؼ

 14121برلم       21111114اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

داع وفتح حسابات وكافه صور احمد عادل محمود حسن الخشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتولٌع من سحب واٌ -  184

التعامل مع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه 

ولصالحها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل 

دمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل مستخ

 14121برلم       21111114وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتولٌع من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور   محمود دمحم محمود ابراهٌم الهوبى -  185

التعامل مع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه 

ممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل ولصالحها وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه و

مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

 14121   برلم    21111114وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتولٌع من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع  -  186

البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها 

عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى  وكذلن حك التولٌع علً

ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 14121برلم       21111114مود والمشارطات ، تارٌخ : وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه الع

هشام زاهر دمحم مهنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتولٌع من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع  -  188

لشركه ولصالحها البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االفراج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم ا

وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

 14121برلم       21111114ت االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : وتسدٌد كافه السندا

دمحم احمد ابو المجد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والتولٌع من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع  -  187

لمال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االفراج عن راس ا

وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 

ػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبال

 14121برلم       21111114وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

احمد عادل محمود حسن الخشن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل  -  181

 14121برلم       21111114ٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهم حك توكٌل او تفو

محمود دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل  -  171

 14121م   برل    21111114ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود ابراهٌم الهوبى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم حك  -  171

 14121برلم       21111114توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌر  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم حك هشام زاهر دمحم مهنى  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  172

 14121برلم       21111114توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ك دمحم احمد ابو المجد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم ح -  173

 14121برلم       21111114توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  174

لبول استماله  -ٌئه العاتمه للرلابه المالٌه :من اله 265411برلم  2111/11/8والمصدق علٌها بتارٌخ  2111/1/26المنعمده فً 

دمحم لبٌب  -3عماد الدٌن لبٌب دمحم عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذٌب -2باسم نجٌب عبدالمادر العضو المنتدب  -1 -المجلس الحالً : 

ي . اعاده تشكٌل مجلس سعٌد جمال دمحم عبدالفتاح عضو مجلس اداراله ؼٌر تنفٌذ -4متوللً الهابط عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي 

 174771برلم       21111114السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس ، تارٌخ :  -1) الجدٌد(  1االداره
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فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر عادٌه  -  175

لبول استماله  -من الهٌئه العاتمه للرلابه المالٌه : 265411برلم  2111/11/8والمصدق علٌها بتارٌخ  2111/1/26المنعمده فً 

دمحم لبٌب  -3عماد الدٌن لبٌب دمحم عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذٌب -2المادر العضو المنتدب باسم نجٌب عبد -1 -المجلس الحالً : 

سعٌد جمال دمحم عبدالفتاح عضو مجلس اداراله ؼٌر تنفٌذي . اعاده تشكٌل مجلس  -4متوللً الهابط عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي 

 174771برلم       21111114، تارٌخ :  السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس -1) الجدٌد(  1االداره

السٌد/رادٌن شمس الدٌن احمد علً -2فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس ادارة(  -  176

ذي االستاذ/ دمحم دروٌش دمحم عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌ-4السٌد/خالد تركً احمد تركً)عضو مجلس االداره( -3)العضو المنتدب( 

االستاذ/ اٌمن فهمً احمد دمحم عضو مجلس اداراله ؼٌر  -6االستاذ/ رفعت ابراهٌم الحدٌدي عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -5

الؽاء  -1تحدٌد صالحٌات مجلس االداره  -االستاذ/ سٌرجً كونوفالوؾ فٌالدنٌولٌفٌتش عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -8تنفٌذي 

 174771برلم       21111114الؽاء تولٌع ، تارٌخ :  -2لمادر ) العضو المنتدب( تولٌع السٌد/ باسم نجٌب عبدا

السٌد/رادٌن شمس الدٌن احمد علً -2فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجلس ادارة(  -  178

 دروٌش دمحم عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي االستاذ/ دمحم-4السٌد/خالد تركً احمد تركً)عضو مجلس االداره( -3)العضو المنتدب( 

االستاذ/ اٌمن فهمً احمد دمحم عضو مجلس اداراله ؼٌر  -6االستاذ/ رفعت ابراهٌم الحدٌدي عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -5

الؽاء  -1 تحدٌد صالحٌات مجلس االداره -االستاذ/ سٌرجً كونوفالوؾ فٌالدنٌولٌفٌتش عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -8تنفٌذي 

 174771برلم       21111114الؽاء تولٌع ، تارٌخ :  -2تولٌع السٌد/ باسم نجٌب عبدالمادر ) العضو المنتدب( 

فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد/ دمحم لبٌب متولً الهابط )عضو مجلس االداره( امام  -  177

دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/ رادٌن شمس الدٌن احمد علً ) العضو  تفوٌض السٌد/فوزى-جمٌع البنون 

المنتدب( والسٌد/ خالد تركً عضو مجلس االداره فً التوةلٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الي تولٌعٌن 

 174771برلم       21111114منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : 

زى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد/ دمحم لبٌب متولً الهابط )عضو مجلس االداره( امام فو -  171

تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/ رادٌن شمس الدٌن احمد علً ) العضو -جمٌع البنون 

ره فً التوةلٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الي تولٌعٌن المنتدب( والسٌد/ خالد تركً عضو مجلس االدا

 174771برلم       21111114منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر  -  111

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21العادٌه المنعمده فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم   2111ب مكتب توثٌك االستثمار  2884تولٌعاته برلم 

 15377برلم       21111114رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

احمد رجب ابراهٌم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه المنعمده  -  111

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته برلم  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111  ب مكتب توثٌك االستثمار2884

 15377برلم       21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم مصطفً عبد الحمٌد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه  -  112

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21المنعمده فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111ب مكتب توثٌك االستثمار  2884برلم 

 15377برلم       21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

اسامه رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه  -  113

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21المنعمده فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111الستثمار  ب مكتب توثٌك ا2884برلم 

 15377برلم       21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه  -  114

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21فى  المنعمده
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تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111ب مكتب توثٌك االستثمار  2884برلم 

 15377لم   بر    21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

مصطفى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر  -  115

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21العادٌه المنعمده فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم   2111توثٌك االستثمار  ب مكتب 2884تولٌعاته برلم 

 15377برلم       21111114رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

نعمده اٌمن ابراهٌم نافع احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه الم -  116

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته برلم  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111ب مكتب توثٌك االستثمار  2884

 15377برلم       21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عبدالوهاب دمحم عبده كرشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر العادٌه  -  118

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً تولٌعاته  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21المنعمده فى 

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم  رئٌس  2111وثٌك االستثمار  ب مكتب ت2884برلم 

 15377برلم       21111114مجلس االدارة ، تارٌخ : 

شادى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه الؽٌر  -  117

وبموجب عمد التعدٌل المصدق علً  2111/11/21والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فً  2111/11/21دٌه المنعمده فى العا

تمرر االتى : اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح :االستاذ/رجب ابراهٌم سالم   2111ب مكتب توثٌك االستثمار  2884تولٌعاته برلم 

 15377برلم       21111114رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

برلم       21111114ابراهٌم رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  111

15377 

 15377برلم       21111114احمد رجب ابراهٌم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  211

 15377برلم       21111114بد الحمٌد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ : دمحم مصطفً ع -  211

 15377برلم       21111114اسامه رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  212

 15377برلم       21111114ارة  المنتدب ، تارٌخ : رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  213

برلم       21111114مصطفى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  214

15377 

 15377 برلم      21111114اٌمن ابراهٌم نافع احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  215

 15377برلم       21111114عبدالوهاب دمحم عبده كرشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  216

برلم       21111114شادى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تارٌخ :  -  218

15377 

برلم       21111114الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : ابراهٌم رجب ابراهٌم سالم  -  217

15377 

 15377برلم       21111114احمد رجب ابراهٌم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  211

برلم       21111114ة  لبول استمالته ، تارٌخ : دمحم مصطفً عبد الحمٌد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  211

15377 
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15377 

 15377برلم       21111114رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  212

برلم       21111114مصطفى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  213

15377 

 15377برلم       21111114اٌمن ابراهٌم نافع احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  214

 15377برلم       21111114عبدالوهاب دمحم عبده كرشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  215

برلم       21111114شادى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  216

15377 

برلم       21111114سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : ابراهٌم رجب ابراهٌم  -  218

15377 

 15377برلم       21111114احمد رجب ابراهٌم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  217

برلم       21111114ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  دمحم مصطفً عبد الحمٌد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس -  211

15377 

برلم       21111114اسامه رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  221

15377 

 15377برلم       21111114:  رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ -  221

برلم       21111114مصطفى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  222
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 15377برلم       21111114اٌمن ابراهٌم نافع احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  223

 15377برلم       21111114عبدالوهاب دمحم عبده كرشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  224

برلم       21111114شادى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  225

15377 

برلم       21111114الم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : ابراهٌم رجب ابراهٌم س -  226

15377 

 15377برلم       21111114احمد رجب ابراهٌم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  228

برلم       21111114ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : دمحم مصطفً عبد الحمٌد شاهٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  227

15377 

برلم       21111114اسامه رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  221

15377 

 15377برلم       21111114: رجب ابراهٌم سالم الطٌار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ  -  231

برلم       21111114مصطفى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  231

15377 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15377برلم       21111114اٌمن ابراهٌم نافع احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  232

 15377برلم       21111114عبدالوهاب دمحم عبده كرشة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  233

برلم       21111114شادى عبد الوهاب دمحم عبده كرشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  234

15377 

 64114برلم       21111114ضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ، تارٌخ : سامً جرجس صلٌب  شركة ت -  235

 64114برلم       21111114سامً جرجس صلٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  236

 64114برلم       21111114صوفى صموئٌل جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  238

 64114برلم       21111114صوفى صموئٌل جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  237

 64114برلم       21111114نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  231

 64114برلم       21111114، تارٌخ : نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت للوفاه  -  241

برلم       21111114سامً جرجس صلٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  241

64114 

برلم       21111114سامً جرجس صلٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  242

64114 

برلم       21111114صوفى صموئٌل جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  243

64114 

برلم       21111114صوفى صموئٌل جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  244

64114 

 64114برلم       21111114ٌر و شرٌن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ : نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مد -  245

 64114برلم       21111114نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  246

برلم       21111114 سامً جرجس صلٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : -  248

64114 

برلم       21111114سامً جرجس صلٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  247

64114 

برلم       21111114صوفى صموئٌل جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  241

64114 

برلم       21111114رجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : صوفى صموئٌل ج -  251

64114 

 64114برلم       21111114نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  251

 64114برلم       21111114ضامن ، تارٌخ : نادٌه صبحى مهره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المت -  252

برلم       21111114ابراهٌم عبدالجواد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  253

234153 
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برلم       21111114اٌمن عنتر عبداللطٌؾ حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  254

234153 

ابراهٌم عبدالجواد عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع لبالً الشركاء الثالثه  مجتمعٌن  -  255

 234153برلم       21111114، تارٌخ : 

بالً الشركاء الثالثه  مجتمعٌن ، اٌمن عنتر عبداللطٌؾ حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع ل -  256

 234153برلم       21111114تارٌخ : 

برلم       21111114عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  258

238451 

برلم       21111114خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج   -  257

238451 

برلم       21111114عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  251

238451 

    21111114كافه حموله ، تارٌخ :  سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم -  261

 238451برلم   

    21111114سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  261

 238451برلم   

    21111114، تارٌخ : سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله  -  262

 238451برلم   

عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  263

ت مع جمٌع وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع الخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات والتعالدا

 238451برلم       21111114الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  264

لخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات والتعالدات مع جمٌع وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع ا

 238451برلم       21111114الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ا عمرو دمحم عبد المجٌد عبد البالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضه -  265

وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع الخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات والتعالدات مع جمٌع 

 238451برلم       21111114الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌن  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  266

وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع الخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات والتعالدات مع جمٌع 

 238451برلم       21111114الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  268

وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع الخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات والتعالدات مع جمٌع 

 238451برلم       21111114ور بالعمد ، تارٌخ : الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذك

سامى زٌدان الجبالً احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع باسم الشركه وضمن اؼراضها  -  267

التعالدات مع جمٌع وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع الخاص وله حك توكٌل الؽٌر بالتولٌع علً الشٌكات و

 238451برلم       21111114الجهات واالفراد_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : 
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برلم       21111114عادل سعٌد على شعراوى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  261

222114 

برلم       21111114متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عادل سعٌد على شعراوى  شركة تضامن  شرٌن  -  281

222114 

برلم       21111114رضا دمحم عبد الؽفار عبود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  281

222114 

برلم       21111114رضا دمحم عبد الؽفار عبود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  282

222114 

وفاء سٌد لطٌؾ مبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه المنعمدة بتارٌخ  -  283

-تعٌٌن االستاذ/ دمحم عبدهللا ابراهٌم شتا -تم االتى : 2111/11/11عامه للرلابة المالٌة بتارٌخ والمتعمدة من الهٌئة ال 2111/8/23

كعضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي مستمل اعتبار من تارٌخ التاشٌر  28715271113411رلم لومً  1187/5/27مصري موالٌد 

والمتعمدة من الهٌئة العامه للرلابة المالٌة 2111/1/11بتارٌخ و بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العادٌه المنعمدة  -بالسجل التجاري 

 237168برلم       21111114استماله االستاذ / اٌمن ، تارٌخ :  -1-تم االتً : 2111/11/12بتارٌخ 

جٌز لٌمتد وفاء سٌد لطٌؾ مبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  دمحم الطٌب دمحم سلمان ) ممثل شركه جٌمناوي تكنولو -  284

Gemini Technologies Limited - تعٌٌن االستاذ/ عمرو  -2عضو مجلس االداره والعضو المنتدب من عضوٌه مجلس االداره

ممثال شركه جٌمناي تكنولوجٌز لٌمتد   26111161311183رلم لومً  1161/1/16مصري موالٌد  -عصمت السٌد اباظه 

Gemini Technologies Limited الؽاء كافه االختصاصات والسلطات والصالحٌات  -3داره والعضو المنتدب كعضو مجلس اال

 237168برلم       21111114المالٌه لالستاذ/ اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان نظرا الستمالته من مجلس االداره وحلول ، تارٌخ : 

عضو مجلس االداره -عصمت السٌد اباظه وفاء سٌد لطٌؾ مبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االستاذ/ عمرو  -  285

المستمل  -محل االستاذ/ اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان   Gemini Technologies Limited)ممثال شركه جٌمناي تكنولوجٌز لٌمتد  

ان منفردا من عضوٌه مجلس اداره الشركه فً حك التولٌع وكافه االختصاصات المالٌه المذكوره بالسجل التجاري اٌا كانت سواء ك

 237168برلم       21111114او مجتمعا ، تارٌخ : 

اٌمان فهمى نصر جبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فى التولٌع على عمود الشراء  -  286

ت باسم الشركة و لصالحها ، وااللتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموال

 111636برلم       21111118تارٌخ : 

اٌمان فهمى نصر جبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌمثل الشرٌن المتضامن الشركة فى التولٌع على عمود الشراء  -  288

موالت باسم الشركة و لصالحها ، وااللتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المن

 111636برلم       21111118تارٌخ : 

حاتم دمحم دمحم البنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  287

فكرى محمود على  لرار تكلٌؾ السٌد / عزت-1من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه  2111/11/23ومعتمد بتارٌخ 2111/5/12

الموافمة على االستماالت الممدمة من السادة اعضاء مجلس االدارة  -2باالشراؾ على الشئون المالٌة و االدارٌة و الضرٌبٌة للشركة 

 االستاذ / مٌنا مجدى عٌاد و الموافمة على تعٌٌن -3االستاذة / حنان وجدى خالد -2الدكتورة رٌحاب ابراهٌم طة  -1االتى اسمائهم 

 244235برلم       21111118السٌد االستاذ / دمحم على محمود عضو اللجنة التنفٌذٌة لبنن الماهرة ، تارٌخ : 

-1تشكٌل مجلس االدارة   -حاتم دمحم دمحم البنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضوا بمجلس االدارة من ذوى الخبرة -  281

سٌؾ الدٌن عونى عبد  -3تامر دمحم سٌد حسٌن نائب رئٌس مجلس االدارة ؼٌر التنفٌذى  -2 حاتم دمحم دمحم البنا رئٌس مجلس االدارة 

االستاذ/دمحم اوٌس عبدالحلٌم شلبً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي  -4العزٌز نائب لرئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب التنفٌذي 

االستاذ/ رامس عصام عادل عضو مجلس اداره  -6تنفٌذي مستمل االستاذ/دمحم احمد كمال الدٌن عضو مجلس اداره ؼٌر  -5مستمل 

 244235برلم       21111118االستاذ/ دمحم علً محمود ، تارٌخ :  -8ؼٌر تنفٌذي مستمل 

االستاذد/ دمحم نجم الدٌن دمحم  -7حاتم دمحم دمحم البنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجسل اداره ؼٌر تنفٌذي  -  271

تعدٌل حموق التولٌع عن الشركه امام البنون والجهات الرسمٌه  -مجلس اداره ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركه زالدي كابٌتال  عضو
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 31111التولٌع مجتمعٌن علً الشٌكات المصرفٌه والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والحسابات الخاصه بحد الصً  -1والحكومٌه .

فتح وؼبك الحسابات بالبنون لكل من االستاذ سٌؾ الدٌن عونً عبد العزٌز و االستاذ دمحم جنٌه ) فمط ثالثون الؾ جنٌها ( وكذلن 

 244235برلم       21111118التولٌع مجتمعٌن علً الشٌكات المصرفٌه ، تارٌخ : -2اوٌس عبدالحلٌم شلبً

الخارجٌه والحسابات الخاصه بدون حد الصً حاتم دمحم دمحم البنا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والتحوٌالت الداخلٌه و -  271

التولٌع علً عمود  -3وكذلن فتح وؼلك الحسابات بالبنون لكل من االستاذ/ سٌؾ الدٌن عونً عبدالعزٌز و الدكتور حاتم دمحم دمحم البنا 

معٌن لكل من االستاذ/ سٌؾ المبرمه بٌن الشركه وكافه الشركات والهٌئات العامه والخاصه والجهات الحكومٌه كافه منفردٌن او مجت

 244235برلم       21111118الدٌن عونً عبدالعزٌز والدكتور حاتم دمحم دمحم البنا ، تارٌخ : 

دمحم احمد ثابت فرؼلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكلة لالطراؾ الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن فٌما  -  272

 221113برلم       21111118من اصول الشركه ٌتطلب التولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ :  عدا الرهن وااللتراض وبٌع اي

احمد دمحم بكرى عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه  -  273

 244851برلم       21111118والؽٌر الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

احمد دمحم بكرى عبدالسمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه  -  274

 244851برلم       21111118والؽٌر الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

مٌع الهٌئات الحكومٌه والؽٌر ٌاسر دمحم حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام ج -  275

 244851برلم       21111118الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والؽٌر  -  276

 244851برلم       21111118الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

 244851برلم       21111118احمد دمحم بكرى عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح موصى ، تارٌخ :  -  278

 244851برلم       21111118احمد دمحم بكرى عبدالسمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح موصى ، تارٌخ :  -  277

 244851برلم       21111118بح موصى ، تارٌخ : ٌاسر دمحم حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اص -  271

 244851برلم       21111118ٌاسر دمحم حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح موصى ، تارٌخ :  -  211

ن دمحم حافظ اسماعٌل شرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن الثانً مجتمعٌن او منفردٌ -  211

وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح البنون او لصالح البنن االهلى المصرى وللؽٌر وله حك توكٌل 

النفس او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامم الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ، 

 162142برلم       21111117تارٌخ : 

دمحم حافظ اسماعٌل شرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن الثانً مجتمعٌن او منفردٌن  -  212

وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح البنون او لصالح البنن االهلى المصرى وللؽٌر وله حك توكٌل 

او بعض ما ذكر وكذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامم الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ،  النفس او الؽٌر فى كل

 162142برلم       21111117تارٌخ : 

دمحم حافظ اسماعٌل شرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع مع الشرٌن الثانً مجتمعٌن او منفردٌن  -  213

حك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح البنون او لصالح البنن االهلى المصرى وللؽٌر وله حك توكٌل وكذلن لهم ال

النفس او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامم الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ، 

 162142برلم       21111117تارٌخ : 

دمحم على مصلحى سالم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه فى  -  214

تمرر االتى :تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة  2111/11/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى 2111/7/21

االدارة _السٌد/عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن عضو مجلس االدارة عالنحو االتى :السٌد/دمحم على مصلحى سالم رئٌس مجلس 

 214111برلم       21111117_السٌد/بهاء الدٌن حسن عبد المنعم حسن  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 
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 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم على مصلحى سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه فى  -  215

تمرر االتى :تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة  2111/11/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى 2111/7/21

عالنحو االتى :السٌد/دمحم على مصلحى سالم رئٌس مجلس االدارة _السٌد/عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن عضو مجلس االدارة 

 214111برلم       21111117سن  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : _السٌد/بهاء الدٌن حسن عبد المنعم ح

دمحم على مصلحى سالم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه فى  -  216

مجلس االدارة  تمرر االتى :تجدٌد تشكٌل 2111/11/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى 2111/7/21

عالنحو االتى :السٌد/دمحم على مصلحى سالم رئٌس مجلس االدارة _السٌد/عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن عضو مجلس االدارة 

 214111برلم       21111117_السٌد/بهاء الدٌن حسن عبد المنعم حسن  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه فى   دمحم على مصلحى سالم  شركة مساهمة -  218

تمرر االتى :تجدٌد تشكٌل مجلس االدارة  2111/11/14والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى 2111/7/21

د المنعم حسن عضو مجلس االدارة عالنحو االتى :السٌد/دمحم على مصلحى سالم رئٌس مجلس االدارة _السٌد/عبد المنعم حسن عب

 214111برلم       21111117_السٌد/بهاء الدٌن حسن عبد المنعم حسن  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

دمحم عبد المنعم دمحم سعودى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  217

تم لبول طلب شركه مودرن موتوركوربورٌشن   2111/11/13الهٌئه العامه لالستثمار فى والمصدق علٌها من  2111/11/11

باستبدال السٌد/داٌسكو اٌوٌس  لٌكون ممثال لها فى عضوٌه مجلس االدارة شركه سوزوكً اٌجٌبت بدال من السٌد/تاكٌو فوكادا  وتم 

ت الموافمه باالجماع على اعاده تشكٌل مجلس االدارة لبول استماله السٌد /عادل بدٌر مصطفً من عضوٌه مجلس االداره وتم

برلم       21111117والرار التعدٌالت التً طرات علٌه لٌصبح تشكٌل مجلس االدارة علً هذا النحو: المهندس/دمحم ، تارٌخ : 

87517 

مجلس االدارة والعضو المنتدب دمحم عبد المنعم دمحم سعودى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عبد المنعم سعودى رئٌس  -  211

_السٌده/سلمى عبد المنعم سعودى عضو مجلس االدارة _السٌده/رحاب عبد المنعم سعودى عضو مجلس ادارة _السٌد/كنجى ساٌتو 

عضو مجلس االدارة ممثال لشركه سوزوكى موتور كوربورٌشن _السٌد/داٌسكو اٌوٌس  عضو مجلس االدارة ممثال لشركه 

بورٌشن وتفوٌض االستاذ/ اٌمن احمد حسٌن احمد نائب المدٌر العام للشئون المالٌه والمدٌر المالى للشركه فى سوزوكى موتور كور

 87517برلم       21111117التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع ادارات المرور وتولٌع شهادات الملكٌه للسٌارات ، تارٌخ : 

ى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اصبح تشكٌل مجلس االدارة كما ٌلى احمد خالد مصطفى عبد الممصود البساط -  311

:احمد خالد مصطفى  البساطى رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب _دمحم علً حسٌن على الملٌوبً نائب رئٌس مجلس االدارة 

سؾ سعاده  عضو مجلس االدارة كرٌم محمود ٌو-_هانى عبد اللطٌؾ علما عضو مجلس ادارة عن شركه اموال العربٌه لاللطان 

محسن دمحم عبد الرحمن حسان  عضو مجلس االدارة عن شركه اموال العربٌه لاللطان.تعدٌل -عن شركه اموال العربٌه لاللطان

    21111117/:احمد خالد مصطفى عبد الممصود  البساطى رئٌس مجلس االدارة والعضو ، تارٌخ : 1تولٌعات البنون تولٌع منفرد :

 11852   برلم

/دمحم علً 2احمد خالد مصطفى عبد الممصود البساطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب بدون حد الصً _ -  311

/احمد الهامً عبد الخالك ابو العطا رئٌس المطاع التجارى 3حسٌن على الملٌوبً نائب رئٌس مجلس االدارة بدون حد الصً _

/ رأفت دمحم السٌد ادم رئٌس المطاع المالً )ملٌون جنٌها او ما ٌعادله بالدوالر 4رٌكً( _)ملٌون جنٌها او ما ٌعادله بالدوالر االم

/هانى عبد اللطٌؾ علما  عضو 2/كرٌم محمود ٌوسؾ سعاده  عضو مجلس ادارة _1االمرٌكى ( __تولٌعٌن مجتمعٌن من اي من 

برلم       21111117تولٌعٌن ، تارٌخ : -لصً (_/محسن دمحم عبد الرحمن حسان عضو مجلس ادارة )بدون حد ا3-مجلس ادارة 

11852 

احمد خالد مصطفى عبد الممصود البساطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن الي من عظٌمة مراد حلمً  -  312

بو العطا /احمد الهامً عبد الخالك ا3/احمد مصطفى احمد عامر رئٌس لطاع الداخل_2منصور الوسٌمى مساعد العضو المنتدب _

/رافت دمحم السٌد ادم رئٌس المطاع المالً )بحد الصً خمسه ملٌون جنٌها او ما ٌعادلها بالدوالر االمرٌكً 4رئٌس المطاع التجارى_

( ______صالحٌات السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ٌملن حك التولٌع عن الشركه بدون حد الصً ٌمثل الشركه امام 

برلم       21111117فوٌض الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاته صالحٌات السٌد نائب رئٌس مجلس ، تارٌخ : المضاء والؽٌر وت

11852 
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 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد خالد مصطفى عبد الممصود البساطى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة:ٌملن حك التولٌع عن الشركه  -  313

 11852برلم       21111117ارٌخ : بدون حد الصً وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاته ، ت

سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن  -  314

حك  فى هذا الصدد واوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهم

االلتراض والرهن والسحب واالٌداع لدى البنون ولهم تعٌن وولؾ وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات 

 11187برلم       21111117امالت الشركه بالنمد او االجل ولهم شراء ، تارٌخ : والصفمات التً تتعلك بمع

سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فً عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن  -  315

مود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهم حك فى هذا الصدد واوسع السلطات للتعامل باسم الشركه واجراء كافه الع

االلتراض والرهن والسحب واالٌداع لدى البنون ولهم تعٌن وولؾ وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

العمود والمشارطات  ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه

 11187برلم       21111117والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل ولهم شراء ، تارٌخ : 

سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض  -  316

مروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات بطرٌك االعتمادات اما ال

والرهون وكذلن االشتران فالمؤسسات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه بأؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالث 

اذا ولعه المدٌر او ؼٌر من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وللمدٌر ارباع راس مال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال 

 11187برلم       21111117نبٌل احمد عبد الرازق الحك فى البٌع والتنازل لنفسه ، تارٌخ : 

لمنموالت وااللتراض سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع المواد والمهمات والبضائع وا -  318

بطرٌك االعتمادات اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات 

والرهون وكذلن االشتران فالمؤسسات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بعد موافمه الجمعٌه العامه بأؼلبٌه الشركاء الحائزه لثالث 

راس مال وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر او ؼٌر من العاملٌن مشفوعا بالصفه التً ٌتعامل بها وللمدٌر  ارباع

 11187برلم       21111117نبٌل احمد عبد الرازق الحك فى البٌع والتنازل لنفسه ، تارٌخ : 

وما علٌها من  164/166مدٌر عام  وللؽٌر عن لطعه االرض رلم سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة   -  317

اكتوبر _محور خدمً ثانً _المنطمه الصناعٌه الثالثه وله حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه  6انشاءات ومبانً بمدٌنه 

ك المٌاه والكهرباء والصرؾ الصحً امام مكاتب الشهر العمارى ومامورٌاتها وامام جهاز مدٌنه السادس من اكتوبر و مرف

والتلٌفونات وهٌئه التنمٌه الصناعٌه  وامام جمٌع الهٌئات المعنٌه بذلن وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11187برلم       21111117

وما علٌها من  164/166ض رلم سعٌد بن دمحم بن احمد سلٌمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وللؽٌر عن لطعه االر -  311

اكتوبر _محور خدمً ثانً _المنطمه الصناعٌه الثالثه وله حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه  6انشاءات ومبانً بمدٌنه 

حً امام مكاتب الشهر العمارى ومامورٌاتها وامام جهاز مدٌنه السادس من اكتوبر و مرفك المٌاه والكهرباء والصرؾ الص

والتلٌفونات وهٌئه التنمٌه الصناعٌه  وامام جمٌع الهٌئات المعنٌه بذلن وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 11187برلم       21111117

و احمد دمحم عبدالعلٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره و التولٌع لٌكون للشركاء الثالثه منفردٌن ا -  311

مجتمعٌن ولهم الحك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن 

للنفس وللؽٌر وامام البنون وامام كافه الجهات الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر وذلن لصالح البنون 

 221463برلم       21111117وللؽٌر ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبدالعلٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره و التولٌع لٌكون للشركاء الثالثه منفردٌن او  -  311

مجتمعٌن ولهم الحك فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن 

للنفس وللؽٌر وامام البنون وامام كافه الجهات الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر وذلن لصالح البنون 

 221463برلم       21111117وللؽٌر ، تارٌخ : 
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برلم       21111111دمحم مصطفً حسٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

242361 

برلم       21111111دمحم مصطفً حسٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  313

242361 

دمحم السٌد عمر عسر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه الً بند االداره والتولٌع توكٌل المحامٌن ، تارٌخ :  -  314

 111111 برلم      21111121

برلم       21111121شفٌك لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  315

81158 

برلم       21111121شفٌك لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  316

81158 

برلم       21111121ة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شفٌك لصى محب الدٌن  شرك -  318

81158 

برلم       21111121لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  317

81158 

برلم       21111121حموله ، تارٌخ : لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه  -  311

81158 

برلم       21111121لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

81158 

برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

81158 

برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  322

81158 

برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  323

81158 

برلم       21111121تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شفٌك لصى محب الدٌن  شركة  -  324

81158 

برلم       21111121شفٌك لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  325

81158 

برلم       21111121وله ، تارٌخ : شفٌك لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حم -  326

81158 

برلم       21111121لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  328

81158 

برلم       21111121لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  327

81158 

برلم       21111121لمٌس لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  321

81158 
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برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  331

81158 

برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  331

81158 

برلم       21111121مٌسون لصى محب الدٌن  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  332

81158 

اونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً مدبولى دمرداش حسنٌن  جمعٌة تع -  333

اعاده تشكٌل مجلس االداره  -تم االتً : 2111/11/5واٌضا بموجب محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً  2111/11/4

احمد مدبولً  -3ش حسٌن سكرتً طاهر مدبولً دمردا-2مدبولً دمرداش رجب رئٌس مجلس اداره  -1 -علً النحوالتالً :

وافك مجلس االداره باالجمالع علً اختٌار السٌد / احمد  -وائل مدبولً دمرداش حسٌن عضو  -4دمرداش حسٌن امٌن الصندوق 

 مدبولً تولٌع اول والسٌد/ مبدولً تولٌع ثانً علً الشٌكات الصادره من الجمعٌه واخطار الجهات االدارٌه والبنن بذلن ، تارٌخ :

 88114برلم       21111121

برلم       21111121عمرو دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  334

113281 

برلم       21111121عمرو دمحم دمحم منصور  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  335

113281 

برلم       21111121عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  336

113281 

برلم       21111121عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  338

113281 

 113281برلم       21111121عطٌه  توصٌة بسٌطة  ممثل  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هناء عبد الحمٌد دمحم  -  337

 113281برلم       21111121هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  شركة تضامن  ممثل  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  331

رٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك عمرو دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ٌختص الش -  341

االدارة والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امم جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وتمثٌل 

والتولٌع على الشٌكات  الشركه امام المضاء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات

والصرؾ وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته والمنموله والسٌارات سواء بالبٌع او 

 113281برلم       21111121الرهن او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متخارج  ٌختص الشرٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك  عمرو دمحم دمحم منصور  شركة -  341

االدارة والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امم جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وتمثٌل 

سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات الشركه امام المضاء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

والصرؾ وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته والمنموله والسٌارات سواء بالبٌع او 

 113281برلم       21111121الرهن او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌخ : 

عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌختص الشرٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك  -  342

االدارة والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امم جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وتمثٌل 

لتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات الشركه امام المضاء وكذلن ا

والصرؾ وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته والمنموله والسٌارات سواء بالبٌع او 

 113281برلم       21111121خ : الرهن او ترتٌب اي حموق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌ

عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌختص الشرٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك  -  343

وتمثٌل االدارة والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امم جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 
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الشركه امام المضاء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات 

والصرؾ وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته والمنموله والسٌارات سواء بالبٌع او 

 113281برلم       21111121وق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌخ : الرهن او ترتٌب اي حم

هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  ممثل  ٌختص الشرٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك االدارة  -  344

ات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امم جمٌع الجه

امام المضاء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات والصرؾ 

لبٌع او الرهن او وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته والمنموله والسٌارات سواء با

 113281برلم       21111121ترتٌب اي حموق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌخ : 

هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  شركة تضامن  ممثل  ٌختص الشرٌن االول االستاذ/عبد الحمٌد دمحم عطٌه منفردا بحك االدارة  -  345

وضمن اؼراضها امم جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه  والتولٌع وله منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه

امام المضاء وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات والصرؾ 

والمنموله والسٌارات سواء بالبٌع او الرهن او وكذلن له الحك منفردا  فى االدارة والتولٌع والتصرؾ فى منموالت الشركه الثابته 

 113281برلم       21111121ترتٌب اي حموق عٌنٌه او شخصٌه علٌه وله ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالزمه فالشهر العمارى والمرور  -  346

مه  لذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك البٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى والتولٌع علً عمود الالز

 113281برلم       21111121توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مه فالشهر العمارى والمرور عمرو دمحم دمحم منصور  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالز -  348

والتولٌع علً عمود الالزمه  لذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك البٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى 

 113281برلم       21111121توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالزمه فالشهر العمارى والمرور عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  توصٌة  -  347

والتولٌع علً عمود الالزمه  لذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك البٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى 

 113281برلم       21111121توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالزمه فالشهر العمارى والمرور  -  341

والتولٌع علً عمود الالزمه  لذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك البٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى 

 113281برلم       21111121ر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌ

هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  ممثل  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالزمه فالشهر العمارى والمرور  -  351

لبٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى والتولٌع علً عمود الالزمه  لذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك ا

 113281برلم       21111121توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  شركة تضامن  ممثل  الحك فً انهاء كافه االجراءات الالزمه فالشهر العمارى والمرور  -  351

ذلن لتحرٌر التوكٌالت الالزمه وٌنص فٌها علً حك البٌع والتصرؾ للنفس وللؽٌر وله الحك فى والتولٌع علً عمود الالزمه  ل

 113281برلم       21111121توكٌل الؽٌر او تفوٌضه فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    21111121تارٌخ :  عمرو دمحم دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌمٌه ، -  352

 113281برلم   

    21111121عمرو دمحم دمحم منصور  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌمٌه ، تارٌخ :  -  353

 113281برلم   

    21111121ه ، تارٌخ : عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌمٌ -  354

 113281برلم   

    21111121عبدالحمٌد دمحم عطٌه دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌمٌه ، تارٌخ :  -  355

 113281برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111121ٌه ، تارٌخ : هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  توصٌة بسٌطة  ممثل  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌم -  356

113281 

برلم       21111121هناء عبد الحمٌد دمحم عطٌه  شركة تضامن  ممثل  لانونى للشركه امام االدارة التعلٌمٌه ، تارٌخ :  -  358

113281 

رهن او بٌع او دمحم فتحى حسن الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة و التولٌع التصرؾ فى ال -  357

االلتراض من البنون و كذلن فتح حساب خاص بالشركة او صرؾ شٌكات خاصة بالشركة او اصدار شٌكات باسم الشركة و ذلن 

 236436برلم       21111121، تارٌخ :  1بصفة منفردة 

    21111121امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  351

 115451برلم   

    21111121امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  361

 115451برلم   

شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد و دخول شرٌن  2رى اٌوب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج رامى مٌالد فخ -  361

 238676برلم       21111121موصى مذكور بالعمد بوالٌة والدهم ، تارٌخ : 

شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد و دخول شرٌن  2رامى مٌالد فخرى اٌوب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  362

 238676برلم       21111121ذكور بالعمد بوالٌة والدهم ، تارٌخ : موصى م

برلم       21111121احمد دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  363

241511 

برلم       21111121، تارٌخ : احمد دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله  -  364

241511 

برلم       21111121احمد دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

241511 

برلم       21111121محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  366

241511 

برلم       21111121محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  368

241511 

برلم       21111121محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  367

241511 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه احمد دمحم مصطفى  توصٌ -  361

 241511برلم       21111121والتولٌع عنها ، تارٌخ : 

احمد دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه  -  381

 241511برلم       21111121عنها ، تارٌخ :  والتولٌع

احمد دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه  -  381

 241511برلم       21111121والتولٌع عنها ، تارٌخ : 

له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه   محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  382

 241511برلم       21111121والتولٌع عنها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه  -  383

 241511م   برل    21111121والتولٌع عنها ، تارٌخ : 

محمود سٌد احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع وله كافه الصالحٌات الدارة الشركه  -  384

 241511برلم       21111121والتولٌع عنها ، تارٌخ : 

برلم       21111121هٌثم فاٌز حسن صادق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  385

244143 

برلم       21111121هٌثم فاٌز حسن صادق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  386

244143 

برلم       21111121أحمد السٌد مرشدي عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  388

244143 

برلم       21111121أحمد السٌد مرشدي عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  387

244143 

برلم       21111121هٌثم فاٌز حسن صادق  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  381

244143 

برلم       21111121توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : هٌثم فاٌز حسن صادق   -  371

244143 

برلم       21111121أحمد السٌد مرشدي عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  371

244143 

برلم       21111121ة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ : أحمد السٌد مرشدي عثمان  توصٌة بسٌط -  372

244143 

 143111برلم       21111124ٌولند كمال بولص  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  373

 143111برلم       21111124 ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : -  374

 143111برلم       21111124ٌولند كمال بولص  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  375

 143111برلم       21111124ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  376

 143111برلم       21111124تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  ٌولند كمال بولص  شركة -  378

 143111برلم       21111124ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  377

 143111برلم       21111124سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  371

 143111برلم       21111124سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  311

 143111برلم       21111124ح شرٌن موصً ، تارٌخ : سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصب -  311

 143111برلم       21111124سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  312

 143111برلم       21111124سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  313

 143111برلم       21111124سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌولند كمال بولص  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  315

 143111برلم       21111124منفردٌن ، تارٌخ :  سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او

ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  316

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌولند كمال بولص  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  318

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/ ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك  -  317

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 ٌولند كمال بولص  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/ -  311

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌولند كمال بولص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  411

 143111برلم       21111124منفردٌن ، تارٌخ : سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او 

سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  411

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  412

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك -  413

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌد/ سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن الس -  414

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سامح سمٌر  شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  415

 143111برلم       21111124او منفردٌن ، تارٌخ : سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن 

سامح سمٌر  شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء المتضامنٌن السٌد/  -  416

 143111برلم       21111124سمٌر شحاته حبٌب والسٌد سامح سمٌر شحاته مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد عبد الرحمن عالم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و  -  418

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 

الم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و احمد عبد الرحمن ع -  417

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 

بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و احمد عبد الرحمن عالم عبد الرحمن  توصٌة  -  411

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 

ا حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و احمد عبد الرحمن عالم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له -  411

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و االلتراض من البنون و  احمد عبد الرحمن عالم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع -  411

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 

و احمد عبد الرحمن عالم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون  -  412

برلم       21111124الرهن و كفالة الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

232527 

شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة  -  413

 232527برلم       21111124لشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : الؽٌر و تمثٌل ا

شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة  -  414

 232527برلم       21111124الحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الص

شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة  -  415

 232527برلم       21111124خ : الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌ

شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة  -  416

 232527برلم       21111124الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة  -  418

 232527برلم       21111124الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

ركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االداره والتولٌع و االلتراض من البنون و الرهن و كفالة شٌماء حامد عثمان دمحم  ش -  417

 232527برلم       21111124الؽٌر و تمثٌل الشركة امام الجهات و لها كافة الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

برلم       21111124و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج  -  411

117346 

برلم       21111124تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  421

117346 

برلم       21111124ارٌخ : على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، ت -  421

117346 

برلم       21111124اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  422

117346 

   برلم    21111124عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  423

117346 

برلم       21111124محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  424

117346 

برلم       21111124احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  425

117346 

برلم       21111124الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : عبد  -  426

117346 

برلم       21111124تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  428

117346 
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برلم       21111124شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  -  427

117346 

برلم       21111124اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  421

117346 

برلم       21111124ن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضام -  431

117346 

برلم       21111124محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  431

117346 

برلم       21111124مولة ، تارٌخ : احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة ح -  432

117346 

برلم       21111124عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  433

117346 

برلم       21111124تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  434

117346 

برلم       21111124على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  435

117346 

برلم       21111124اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  436

117346 

برلم       21111124عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  438

117346 

برلم       21111124محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  437

117346 

برلم       21111124طٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : احسان دمحم عبد الل -  431

117346 

برلم       21111124عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  441

117346 

برلم       21111124شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  -  441

117346 

برلم       21111124على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  442

117346 

برلم       21111124لم كافة حمولة ، تارٌخ : اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و است -  443

117346 

برلم       21111124عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  444

117346 

برلم       21111124 محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : -  445

117346 
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برلم       21111124احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  446

117346 

برلم       21111124عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  448

117346 

برلم       21111124تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  447

117346 

برلم       21111124اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : على دمحم عبد  -  441

117346 

برلم       21111124اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  451

117346 

برلم       21111124شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  -  451

117346 

برلم       21111124محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  452

117346 

برلم       21111124ستلم كافة حمولة ، تارٌخ : احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و ا -  453

117346 

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  454

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  تهانى دمحم عبد اللطٌؾ -  455

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  456

 117346برلم       21111124بدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : ع

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  458

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  عزه دمحم -  457

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

ابرٌن دمحم خروج الشرٌكة ص -محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  451

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

خروج الشرٌكة صابرٌن دمحم  -احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  461

 117346برلم       21111124عبدالطٌؾ و استلمها كافة حمولها ، تارٌخ : 

عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  461

منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن 

ٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الش

و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة 

 117346برلم       21111124ٌخ : العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تار

تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  462

منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن 
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ول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة اص

و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة 

 117346برلم       21111124ت الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : العمود مع كافة الجها

على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  463

اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن  منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد

اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة 

ع على كافة و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌ

 117346برلم       21111124العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  464

اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد 

اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة 

البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة  و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة

 117346برلم       21111124العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : 

عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  465

ستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن منفردٌن و هم عبد ال

اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة 

العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل 

 117346برلم       21111124العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : 

ة مجتمعٌن او محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االدارة و التولٌع للشركاء الثالث -  466

منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن 

اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلتراض باسم الشركة 

و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة  و استئجار االماكن

 117346برلم       21111124العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك -  468

منفردٌن و هم عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر و صدلى عبد اللطٌؾ عمر و عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ و ٌجوز لهم بٌع و رهن 

راض باسم الشركة اصول الشركة و كذلن صرؾ و استالم الشٌكات و فتح الحسابات و التعالد باسم الشركة مع جمٌع الجهات و االلت

و استئجار االماكن و شرائها و بٌعها و تعٌٌن و فصل العمال و تمثٌل الشركة امام كافة البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة 

 117346برلم       21111124العمود مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و  عبد الستار عبد اللطٌؾ عمر  -  467

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

تهانى دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و  -  461

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

على دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و  -  481

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

امام كافة الجهات المضائٌة و اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة  -  481

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

عزه دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و  -  482

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و   محسن دمحم عبد اللطٌؾ عمر -  483

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احسان دمحم عبد اللطٌؾ عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لة الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و  -  484

 117346برلم       21111124التصالح ، تارٌخ : 

 2خروج  -دخول شرٌن موصى  -على حسن عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  485

 212151برلم       21111124شركاء موصٌٌن ، تارٌخ : 

 2خروج  -دخول شرٌن موصى  -على حسن عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة  -  486

 212151برلم       21111124شركاء موصٌٌن ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم ٌس عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة فى  -  488

من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة الموافمة على تعٌٌن السٌد االستاذ / صابر  2111/11/14و المصدق علٌة بتارٌخ  2111/11/6

فى مجلس ادارة شركة الماهرة الوطنٌة لالستثمار و االوراق المالٌة بدال من  -مصر -ابراهٌم دمحم على ممثال عن مصرؾ ابو ظبى 

 111411برلم       21111124، تارٌخ :  2111/1/1ن اعتبارا من السٌدة / محاسن دمحم عثمان و ذل

برلم       21111124هوٌدا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  487

243371 

برلم       21111124هوٌدا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  481

243371 

برلم       21111124دمحم عبد الهادى دمحمعلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  471

243371 

برلم       21111124دمحم عبد الهادى دمحمعلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  471

243371 

برلم       21111124هوٌدا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  472

243371 

برلم       21111124هوٌدا حسن دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  473

243371 

برلم       21111124مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :   دمحم عبد الهادى دمحمعلى  شركة تضامن -  474

243371 

برلم       21111124دمحم عبد الهادى دمحمعلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  475

243371 

الشركه مدٌر او مدٌرٌن تعٌنهم الجمعٌه العامه  عصام على ابراهٌم شرش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌتولً اداره -  476

السٌد المهندس / عصام علً ابراهٌم  -من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم و استثناء من طرٌك التعٌٌن سالفه الذكر عٌن الشركاء :

ئفهما لمده ؼٌر السٌد / عبد الرحمن عاطؾ علً ابراهٌم شرش _السٌد/على عالء الدٌن ابراهٌم شرش وٌباشر المدٌرون وظا -شرش

محدوده .وٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولهما منفردٌن فً هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه 

 74415برلم       21111125العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلً االخص ، تارٌخ : 

لٌة محدودة  مدٌر عام  تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد عصام على ابراهٌم شرش  ذات مسئو -  478

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام جمٌع 

ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات والمنموالت العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل 

والبضائع وااللتراض بطرٌك االعتماد ولالستاذ/عبد الرحمن  عاطؾ علً ابراهٌم شرش منفردا حك التولٌع علً عمود االلتراض 

 74415برلم       21111125من البنون والرهن والتولٌع على عمود البٌع للنفس وللؽٌر الصول الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عصام على ابراهٌم شرش  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم ولصالح  -  477

الشركه وكذلن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع بكافه انواعها باسم ولصالح الشركه وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، 

 74415برلم       21111125تارٌخ : 

و  2111/4/1حسٌن دمحم ماجد حسٌن اباظه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر مجلس االدارة المنعمد  -  471

مصرى بدال من / دمحم هشام دمحم كامل  1174/1/21تعٌٌن السٌد / عمرو احمد شولى دمحم احمد موالٌد  - 2111/11/23المعتمد فى 

السٌد / اشرؾ دمحم عزٌز  -2السٌد حسٌن دمحم ماجد حسن اباظة  -1التولٌع كما ٌلى مجموعة )ا( تصبح صالحٌات  -ابراهٌم الؽنام 

 -2شارى عونى تادرس  -1مجموعة ب  -العضو المنتدب  -السٌد / عماد نبٌل فؤاد كامل  -3نائب رئٌس مجلس االدارة  -شاش 

 241714برلم       21111125عمرو احمد شولى دمحم . ، تارٌخ : 

برلم       21111125اشجان جمال دمحم ابو زٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده ، تارٌخ :  -  411

213211 

شركاء و دخول شرٌن موصى مذكورٌن بالعمد ،  2مجدى محروس بٌومى رشوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  411

 242735برلم       21111126تارٌخ : 

شركاء و دخول شرٌن موصى مذكورٌن بالعمد ،  2مجدى محروس بٌومى رشوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  412

 242735برلم       21111126تارٌخ : 

برلم       21111126عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  413

183723 

برلم       21111126عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  414

183723 

برلم       21111126عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  415

183723 

 183723برلم       21111126بد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : على عطٌفى ع -  416

 183723برلم       21111126على عطٌفى عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  418

 183723برلم       21111126تارٌخ :  على عطٌفى عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، -  417

عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة  -  411

السلطات فى اعمال االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك فى تاسٌس 

ركات وتعدٌلها وفسخها والتخارج منها والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس االش

اصول الشركه تنفذ فى حك الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك 

 183723برلم       21111126لؽٌر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى البٌع للنفس ول

عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة  -  511

س السلطات فى اعمال االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك فى تاسٌ

االشركات وتعدٌلها وفسخها والتخارج منها والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس 

اصول الشركه تنفذ فى حك الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك 

 183723برلم       21111126نفس وللؽٌر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى البٌع لل

عطٌفى عبد الموجود عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة  -  511

ى تاسٌس السلطات فى اعمال االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك ف

االشركات وتعدٌلها وفسخها والتخارج منها والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس 

اصول الشركه تنفذ فى حك الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك 

 183723برلم       21111126بٌع للنفس وللؽٌر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على عطٌفى عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة السلطات فى اعمال  -  512

االشركات وتعدٌلها وفسخها االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك فى تاسٌس 

والتخارج منها والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس اصول الشركه تنفذ فى حك 

س الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك توكٌل الؽٌر فى البٌع للنف

 183723برلم       21111126وللؽٌر ، تارٌخ : 

على عطٌفى عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة السلطات فى اعمال  -  513

وتعدٌلها وفسخها  االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك فى تاسٌس االشركات

والتخارج منها والتولٌع على عمود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس اصول الشركه تنفذ فى حك 

الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك توكٌل الؽٌر فى البٌع للنفس 

 183723برلم       21111126، تارٌخ :  وللؽٌر

على عطٌفى عبد الموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة و التولٌع منفردا ولة  كافة السلطات فى اعمال  -  514

االدارة وتحمٌك الؽرض الذى من اجله انشات الشركه وله حك االلتراض والرهن  وله الحك فى تاسٌس االشركات وتعدٌلها وفسخها 

مود التاسٌس والتعدٌل والفسخ والتخارج وكذلن والمعامالت التى تمس اصول الشركه تنفذ فى حك والتخارج منها والتولٌع على ع

الشركاء بتولٌع الشرٌن المتضامن على عطٌفى عبد الموجود منفردا وبالنسبة لعمود السٌارات لهما حك توكٌل الؽٌر فى البٌع للنفس 

 183723برلم       21111126وللؽٌر ، تارٌخ : 

صام الدٌن دمحم مختار الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء ان االدارة و التولٌع كما هى من حك الشرٌن ع -  515

المتضامن /  عصام الدٌن دمحم مختار الشاذلى باالختصاصات التالٌة منفردا تمثٌل الشركة و التعامل باسمها و ضمن اؼراضها امام 

حكومٌة وو المطاع الخاص بكافة اشكالهم و حك تمثٌل الشركة و التعامل باسمها امام كافة المصالح  جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر

و المؤسسات و الهٌئات و الوزارات التابعة للدولة و الجمارن و الشهر العمارى و التوثٌك و السجل التجارى و مصلحة الضرائب 

 111418برلم       21111126:  العامة و مأمورٌاتها المختلفة و الضرائب على ، تارٌخ

عصام الدٌن دمحم مختار الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المبٌعات و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة المومٌة  -  516

الجمهورٌة ووزارة  للتأمٌنات االجتماعٌة بمكاتبها المختلفة و الؽرفة التجارٌة و الموى العاملة و مكاتب و ادارة المرور على مستوى

الكهرباء و الجهات التابعة لها و شركات التأمٌن و كذلن لة حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و االفراج 

عن راس مال الشركة المودع بالبنن و زٌادة و تخفٌض راس مال الشركة و التولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار 

 111418برلم       21111126و شهادات الضمان و كافة صور التعامل ، تارٌخ : خطابات 

عصام الدٌن دمحم مختار الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركة  -  518

اتها العمارٌة و االراضى و السٌارات باسم وضمن اؼراضها و كذلن حك التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلك

الشركة و لمصلحتها و كذلن حك التولٌع على عمود المرض و الرهن و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد 

نمد او باالجل و كذلن كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بال

 111418برلم       21111126التولٌع على عمود التعدٌل باسم الشركة و كذلن الحك فى ، تارٌخ : 

عصام الدٌن دمحم مختار الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع على كافة عمود االلتراض و الرهن بكافة انواعها  -  517

ثابت او منمول و ذلن للنفس او للؽٌر امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة الخاصة بذلن و لكافة اصول الشركة بما فٌها من 

كذلن حك االلتراض اوالرهن لصالح البنون و كذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر و ذلن لصالح البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما 

 111418برلم       21111126ذكر ، تارٌخ : 

اضاؾ  - حمدان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى و خروج شرٌن موصى مذكورٌن بالعمد رنا دمحم -  511

الى حك االدارة و التولٌع ان ٌكون لها الحك فى تعدٌل الشركة و فسخها و التخارج منها و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و 

للشرٌكة حك توكٌل الؽٌر لكافة او بعض ماذكر و لها حك توكٌل الؽٌر فى المصارؾ و فتح االعتمادات و االلتراض من البنون و 

صرؾ الشٌكات البنكٌة الخاصة بالشركة من البنون المختلفة و لها حك توكٌل الؽٌر فى التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات 

 235317برلم       21111126الشركة لدى البنون المختلفة ، تارٌخ : 

اضاؾ  - حمدان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى و خروج شرٌن موصى مذكورٌن بالعمد رنا دمحم -  511

الى حك االدارة و التولٌع ان ٌكون لها الحك فى تعدٌل الشركة و فسخها و التخارج منها و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و 

لشرٌكة حك توكٌل الؽٌر لكافة او بعض ماذكر و لها حك توكٌل الؽٌر فى المصارؾ و فتح االعتمادات و االلتراض من البنون و ل
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صرؾ الشٌكات البنكٌة الخاصة بالشركة من البنون المختلفة و لها حك توكٌل الؽٌر فى التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات 

 235317برلم       21111126الشركة لدى البنون المختلفة ، تارٌخ : 

برلم       21111126د ابو الفتوح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ : احمد احم -  511

215147 

برلم       21111126مروة حمدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافة حمولة ، تارٌخ :  -  512

215147 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتة من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن و اصبح لها حك  احمد احمد ابو الفتوح  توصٌة بسٌطة  -  513

ا االدارة و التولٌع و التمثٌل المانونى للشركة امام وزارة التربٌة و التعلٌم و كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة دون ؼٌرها و له

 215147برلم       21111126حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاتها و سلطاتها ، تارٌخ : 

مروة حمدى دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتة من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن و اصبح  -  514

لها حك االدارة و التولٌع و التمثٌل المانونى للشركة امام وزارة التربٌة و التعلٌم و كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة دون 

 215147برلم       21111126لها حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاتها و سلطاتها ، تارٌخ :  ؼٌرها و

 244651برلم       21111126رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  515

 244651برلم       21111126كافة حموله ، تارٌخ : رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم  -  516

برلم       21111126علً دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  518

244651 

برلم       21111126ارٌخ : علً دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافة حموله ، ت -  517

244651 

رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح  السٌد / محى الدٌن باهى حسن _  -  511

والسٌد / رامى ٌوسؾ دمحم  مجتمعٌن فمط بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها مجتمعٌن وجمٌع المعامالت والتصرفات والتعامل 

البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه وعمود الرهن وعمود االلتراض والصفمات 

 244651برلم       21111126جهات حكومٌه او جهات ، تارٌخ : وابرام االتفالات مع الؽٌر سواء كانت 

رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح  السٌد / محى الدٌن باهى حسن _  -  521

وضمن اؼراضها  والسٌد / رامى ٌوسؾ دمحم  مجتمعٌن فمط بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة

والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها مجتمعٌن وجمٌع المعامالت والتصرفات 

البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه وعمود الرهن وعمود االلتراض والصفمات 

 244651برلم       21111126لات مع الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او جهات ، تارٌخ : وابرام االتفا

علً دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح  السٌد / محى الدٌن باهى  -  521

عمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها حسن _ والسٌد / رامى ٌوسؾ دمحم  مجتمعٌن فمط بشرط ان تكون اال

والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها مجتمعٌن وجمٌع المعامالت والتصرفات 

وعمود االلتراض والصفمات البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه وعمود الرهن 

 244651برلم       21111126وابرام االتفالات مع الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او جهات ، تارٌخ : 

علً دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح  السٌد / محى الدٌن باهى  -  522

وسؾ دمحم  مجتمعٌن فمط بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها حسن _ والسٌد / رامى ٌ

والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها مجتمعٌن وجمٌع المعامالت والتصرفات 

مود الشركة وعمود الشراكه وعمود الرهن وعمود االلتراض والصفمات البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على ع

 244651برلم       21111126وابرام االتفالات مع الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او جهات ، تارٌخ : 
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ات رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ؼٌر حكومٌه وللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع ممتلك -  523

الشركة من االصول الثابته للشركة والسٌارات والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع ممتلكات الشركة على وجه العموم ولهم 

 244651برلم       21111126مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

اء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع ممتلكات رامى ٌوسؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ؼٌر حكومٌه وللشرك -  524

الشركة من االصول الثابته للشركة والسٌارات والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع ممتلكات الشركة على وجه العموم ولهم 

 244651برلم       21111126مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

 الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ؼٌر حكومٌه وللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع علً دمحم ابراهٌم دمحم -  525

ممتلكات الشركة من االصول الثابته للشركة والسٌارات والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع ممتلكات الشركة على وجه العموم 

 244651برلم       21111126ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

علً دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ؼٌر حكومٌه وللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع  -  526

ممتلكات الشركة من االصول الثابته للشركة والسٌارات والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع ممتلكات الشركة على وجه العموم 

 244651برلم       21111126مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : ولهم 

حماده دمحم كمال الدٌن احمد ابوالعنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و دخول شرٌن موصى مذكورٌن بالعمد ،  -  528

 85515برلم       21111128تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  اصبح للشرٌكان مجتمعان او منفردٌن ادارة الشركة و التولٌع عنها على بدر ابراهٌم على  شركة تضا -  527

برلم       21111128فٌما ٌختص باؼراض الشركة اما فٌما عدا ذلن من رهن او بٌع او خالفة فٌكون للشرٌكان مجتمعان ، تارٌخ : 

118574 

استمالتها و تعٌٌن السٌد/ دمحم محمود كامل السٌد ابو الخٌر عضو  هوٌدا على محمود حنفى  شركة تضامن  مدٌر فرع  لبول -  521

 61131برلم       21111128مجلس االدارة ، تارٌخ : 

هوٌدا على محمود حنفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لبول استمالتها و تعٌٌن السٌد/ دمحم محمود كامل السٌد ابو الخٌر عضو  -  531

 61131برلم       21111128مجلس االدارة ، تارٌخ : 

هوٌدا على محمود حنفى  شركة تضامن  مدٌر فرع  لبول استمالتها و تعٌٌن السٌد/ دمحم محمود كامل السٌد ابو الخٌر عضو  -  531

 61131برلم       21111128مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌٌن السٌد/ دمحم محمود كامل السٌد ابو الخٌر عضو هوٌدا على محمود حنفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  لبول استمالتها و تع -  532

 61131برلم       21111128مجلس االدارة ، تارٌخ : 

احمد حسٌن عبدالوهاب عبدالجواد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه  حك االداره والتولٌع علً عمود االلتراض  -  533

والرهن لصالح النفس والؽٌر وكذا لهما الحك فً توكٌل البنن االهلً المصري او البنون او الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من عمد 

    21111127والتوثٌك وامام البنون وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : الشركه امام مصلحه الشهر العماري 

 248882برلم   

برلم       21111127شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  2حسنى اسكندر نموال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج -  534

11471 

برلم       21111127شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  2ٌر و شرٌن  خروجحسنى اسكندر نموال  توصٌة بسٌطة  مد -  535

11471 

دمحم جمعه احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و دخول شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  536

 232684برلم       21111127

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     
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 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محكمة جنوب الماهرة االبتدائٌة فى المضٌة التحكٌمٌة رلم  2111/8/21بتارٌخ  14227التاشٌر بما ورد بالحكم الممٌد برلم  -  1

عمرو سالم على وشرٌكه جنوب الماهره االبتدائٌه تحمٌل ،  ٌثرب للمماوالت العمومٌه  المتكامله1313  2111/ 8/24لسنة 1313

 81851برلم       21111121تارٌخ : 

محكمة جنوب الماهرة االبتدائٌة فى المضٌة التحكٌمٌة رلم  2111/8/21بتارٌخ  14227التاشٌر بما ورد بالحكم الممٌد برلم  -  2

وزى السٌد جنوب الماهره االبتدائٌه تحمٌل ، تارٌخ : عمرو سالم على وشرٌكه عصام ف1313  2111/ 8/24لسنة 1313

 81851برلم       21111121

محكمة جنوب الماهرة االبتدائٌة فى المضٌة التحكٌمٌة رلم  2111/8/21بتارٌخ  14227التاشٌر بما ورد بالحكم الممٌد برلم  -  3

سالم على وشرٌكه جنوب الماهره االبتدائٌه تحمٌل ،  ٌثرب للمماوالت العمومٌه  المتكامله عمرو1313  2111/ 8/24لسنة 1313

 81851برلم       21111121تارٌخ : 

محكمة جنوب الماهرة االبتدائٌة فى المضٌة التحكٌمٌة رلم  2111/8/21بتارٌخ  14227التاشٌر بما ورد بالحكم الممٌد برلم  -  4

لسٌد جنوب الماهره االبتدائٌه تحمٌل ، تارٌخ : عمرو سالم على وشرٌكه عصام فوزى ا1313  2111/ 8/24لسنة 1313

 81851برلم       21111121

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 131814برلم       21111113، تارٌخ :  14168  2124/11/26ناصر هاشم  محمود على  ساري حتى  -  1

 162247برلم       21111113، تارٌخ :  14161 سٌد مصطفً كامل    -  2

 148116برلم       21111113، تارٌخ :  14184حامد عبد المولى السٌد     -  3

 148116برلم       21111113، تارٌخ :  14185حامد عبد المولى السٌد     -  4

 148116برلم       21111113، تارٌخ :  14186حامد عبد المولى السٌد     -  5

 222311برلم       21111113، تارٌخ :  14165  2122/5/14عبد الحمٌد دمحم زؼلول  ساري حتى  -  6

 131376برلم       21111113، تارٌخ :  14112  2124/11/11صٌدلٌه د/ عالء شحاته  ساري حتى  -  8

 122357برلم       21111113، تارٌخ :  14176  2123/7/11ماهر السٌد احمد حموده  ساري حتى  -  7

 212681برلم       21111113، تارٌخ :  14167هناء عٌد احمد شاكر     -  1

 111542برلم       21111113، تارٌخ :  14162عبدالرازق فوزى عبدالرازق     -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 111542برلم       21111113، تارٌخ :  14163  2121/11/21عبدالرازق فوزى عبدالرازق  ساري حتى  -  11

 218415برلم       21111113، تارٌخ :  14111مصطفى سعٌد دمحم مصطفى السوٌفى     -  12

 232111برلم       21111113، تارٌخ :  14111بٌتر هانى ابراهٌم ؼبلاير     -  13

 11116برلم       21111113، تارٌخ :  14111منى  ابراهٌم السٌد احمد     -  14

 11116برلم       21111113، تارٌخ :  14112  2124/11/7منى  ابراهٌم السٌد احمد  ساري حتى  -  15

 215426برلم       21111113، تارٌخ :  14181  2121/1/25مكتب حلمى للرحالت  سارى حتى  -  16

 131217برلم       21111113، تارٌخ :  14156  2124/11/2بد المجٌد مصطفى ٌوسؾ  ساري حتى ع -  18

 131352برلم       21111113، تارٌخ :  14158  2124/1/18جمال على احمد دمحم  ساري حتى  -  17

 224437  برلم     21111113، تارٌخ :  14114  2122/7/4حمدى رشاد دمحم حسن منصور  ساري حتى  -  11

 226756برلم       21111113، تارٌخ :  14113  2122/11/18خالد فاروق محمود عبدالجواد  ساري حتى  -  21

 181118برلم       21111114، تارٌخ :  14114  2121/8/26ٌاسر سٌد عبد الحمٌد  ساري حتى  -  21

 115774برلم       21111114رٌخ : ، تا 14131  2124/7/21محمود فاروق سعد ابراهٌم  ساري حتى  -  22

 164171برلم       21111114، تارٌخ :  14142طارق دمحم شاكر السٌد عبد المطلب     -  23

 164171برلم       21111114، تارٌخ :  14143  2124/12/13طارق دمحم شاكر السٌد عبد المطلب  ساري حتى  -  24

 221175برلم       21111114، تارٌخ :  14146  2123/1/4حسن دمحم سٌد احمد حسن  ساري حتى  -  25

 114167برلم       21111114، تارٌخ :  14141  2124/8/25نوره عبد الرحمن على عبد الرحٌم  ساري حتى  -  26

 216371برلم       21111114، تارٌخ :  14122كرٌم السٌد رشاد عبد السالم     -  28

 213841برلم       21111114، تارٌخ :  14111  2121/8/18هٌم حسانٌن  ساري حتى شعبان عبد الفتاح ابرا -  27

 116355برلم       21111114، تارٌخ :  14145  2124/1/23عمرو احمد حسنٌن احمد  ساري حتى  -  21

 118272برلم       21111114، تارٌخ :  14125  2124/11/27سحر ابراهٌم عوٌس سلٌمان  ساري حتى  -  31

 118317برلم       21111114، تارٌخ :  14112  2124/11/31رامى عبد الوهاب حسن عبد المنعم  ساري حتى  -  31

 166331برلم       21111114، تارٌخ :  14132  2121/3/21دمحم احمد عبد الحلٌم دمحم  ساري حتى  -  32

 233213برلم       21111114، تارٌخ :  14114  2124/11/26دمحم ناصر معوض دمحم سلٌمان  ساري حتى  -  33

 177841برلم       21111114، تارٌخ :  14123  2122/5/14ٌحٌى دٌاب ابو السعود  ساري حتى  -  34

 116611برلم       21111115، تارٌخ :  14218  2124/11/4سامح دمحم عصمت عبد العزٌز عكاشة  ساري حتى  -  35

 17814برلم       21111115، تارٌخ :  14186  2122/1/18ساري حتى دمحم سعٌد دمحم حسن   -  36

 212861برلم       21111115، تارٌخ :  14181  2121/5/15مجدى مهنى دمحم متولى  ساري حتى  -  38

 216431برلم       21111115، تارٌخ :  14171  2121/11/1صباح ابراهٌم مبرون مصطفى  ساري حتى  -  37



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 211368برلم       21111115، تارٌخ :  14114  2121/3/28ٌاسر دمحم ٌحٌى دمحم احمد  ساري حتى  -  31

 171277برلم       21111115، تارٌخ :  14183حسن دمحم حسن سلٌمان     -  41

 171277برلم       21111115، تارٌخ :  14184  2122/7/6حسن دمحم حسن سلٌمان  ساري حتى  -  41

 17814برلم       21111115، تارٌخ :  14185  2124/5/27دمحم سعٌد دمحم حسن  ساري حتى  -  42

 171721برلم       21111115، تارٌخ :  14151سمٌر عبد اللطٌؾ ابراهٌم     -  43

 171721برلم       21111115، تارٌخ :  14151  2121/1/23سمٌر عبد اللطٌؾ ابراهٌم  ساري حتى  -  44

 231611برلم       21111115، تارٌخ :  14171  2124/4/13خالد عبد الموجود عبد الؽنى دمحم  ساري حتى  -  45

 227683برلم       21111115، تارٌخ :  14181  2123/2/17فادى عزت ابراهٌم عرٌان  ساري حتى  -  46

 115111برلم       21111115، تارٌخ :  14237  2124/7/31عٌد صالح عٌد مرسى  سارى حتى  -  48

 221427برلم       21111115، تارٌخ :  14148  2123/6/4مصطفى حسٌن السٌد دمحم  ساري حتى  -  47

 233211برلم       21111115، تارٌخ :  14164  2124/11/11دمحم ابراهٌم عبدالحفٌظ حسٌن  ساري حتى  -  41

 161548برلم       21111115، تارٌخ :  14172  2124/7/7مٌالد منٌر ونٌس جرٌس  ساري حتً  -  51

 115363برلم       21111116، تارٌخ :  14221  2124/7/1خالد برعى عبد الرحٌم برعى  سارى حتى  -  51

 131833برلم       21111116، تارٌخ :  14251  2124/11/28عبد الباسط ابراهٌم  عبد الحفٌظ  سارى حتى  -  52

 211837برلم       21111116، تارٌخ :  14245  2121/3/6م دمحم محمود  سارى حتى احمد عبد العظٌ -  53

 214511برلم       21111116، تارٌخ :  14263  2121/7/21شاكر عبد العظٌم السٌد عبد الرحمن  سارى حتى  -  54

 216531 برلم      21111116، تارٌخ :  14226  2121/3/11على احمد على احمد  سارى حتى  -  55

 17124برلم       21111116، تارٌخ :  14215  2124/3/2دمحم كامل محمود عٌد  سارى حتى  -  56

 118531برلم       21111116، تارٌخ :  16225  2124/11/8خالد دمحم السعٌد منجود على رفاعى  سارى حتى  -  58

 232572برلم       21111116تارٌخ : ،  14228  2124/7/13رجب كامل رزق عبد الجواد  سارى حتى  -  57

 222186برلم       21111116، تارٌخ :  14252  2122/5/8عٌد ابراهٌم جمعه عاٌد  سارى حتى  -  51

 188743برلم       21111118، تارٌخ :  14217  2121/5/27سهٌر المرشدى عبد الجواد احمد  ساري حتى  -  61

 177161برلم       21111118، تارٌخ :  14286 ابتسام سمٌر عبد هللا احمد    -  61

 177161برلم       21111118، تارٌخ :  14288  2122/4/23ابتسام سمٌر عبد هللا احمد  ساري حتى  -  62

 111336برلم       21111118، تارٌخ :  14287  2123/2/26خالد محمود مصطفى ابراهٌم  سارى حتى  -  63

 12164برلم       21111118، تارٌخ :  14111الحى عمل    رلٌة عبد الحى عبد  -  64

 12164برلم       21111118، تارٌخ :  14111رلٌة عبد الحى عبد الحى عمل     -  65

 12164برلم       21111118، تارٌخ :  141112رلٌة عبد الحى عبد الحى عمل     -  66



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 153817برلم       21111118، تارٌخ :  14316  2123/6/15ٌاسر جابر دمحم حسن  ساري حتى  -  68

 64571برلم       21111118، تارٌخ :  14311  2124/1/5دمحم صبري شلً احمد  ساري حتى  -  67

 216457برلم       21111118، تارٌخ :  14212  2121/11/26رأفت نصحى رٌاض  ساري حتى  -  61

 111553برلم       21111118، تارٌخ :  14281  2124/11/8كرٌم رمضان لرنى حسان  سارى حتى  -  81

 216221برلم       21111118، تارٌخ :  14284  2121/1/21عادل احمد عبد الموجود عبد الكرٌم  سارى حتى  -  81

 222136برلم       21111118، تارٌخ :  14325  2122/5/31عٌد لرنى دمحم احمد  ساري حتى  -  82

 217255برلم       21111118، تارٌخ :  14312  2122/12/31صابرى للدعاٌه واالعالن  ساري حتً  -  83

 118713برلم       21111118، تارٌخ :  14275  2124/11/18احمد عبدالخالك احمد احمد  سارى حتى  -  84

 151121برلم       21111118، تارٌخ :  14313عبد السالم سٌد عبد السالم عٌد     -  85

 151121برلم       21111118، تارٌخ :  14314عبد السالم سٌد عبد السالم عٌد     -  86

 114386برلم       21111118، تارٌخ :  14282  2124/6/21احمد عبد الحمٌد شحاته الحساب  سارى حتى  -  88

 115142برلم       21111118، تارٌخ :  14271فظ    دمحمعبد الناصر عبد العلٌم عبد الحا -  87

 115142برلم       21111118، تارٌخ :  14271  2124/8/21دمحمعبد الناصر عبد العلٌم عبد الحافظ  ساري حتى  -  81

 216141برلم       21111111، تارٌخ :  14321  2121/11/11سلوى فارس مخٌمر  ساري حتً  -  71

 46378برلم       21111111، تارٌخ :  14334  2124/1/2لٌل عوض هللا  ساري حتً عوض هللا خ -  71

 46378برلم       21111111، تارٌخ :  14333عوض هللا خلٌل عوض هللا     -  72

 46378برلم       21111111، تارٌخ :  14332عوض هللا خلٌل عوض هللا     -  73

 11832برلم       21111111، تارٌخ :  14347  2124/1/17سارى حتى   الورشه الفنٌه لالعمال الهندسٌه -  74

 11832برلم       21111111، تارٌخ :  14347  2124/1/17المؤسسه الفنٌه للتجاره والتورٌدات  سارى حتى  -  75

 11832برلم       21111111، تارٌخ :  14347  2124/1/17ٌاسر دمحم دمحم راوي  سارى حتى  -  76

 187562برلم       21111111، تارٌخ :  14344  2122/12/23هانى احمد عبدالحمٌد عبدالعزٌز  ساري حتً  -  78

 171431برلم       21111111، تارٌخ :  14331  2121/7/1عماد الدٌن دمحم احمد ابو زٌد  ساري حتً  -  77

 216386   برلم    21111111، تارٌخ :  14327محمود فاروق على حسٌن     -  71

 178346برلم       21111111، تارٌخ :  11435دمحم صالح جابر عبد هللا     -  11

 178346برلم       21111111، تارٌخ :  11436  2122/4/1دمحم صالح جابر عبد هللا  سارى حتى  -  11

 187562برلم       21111111، تارٌخ :  14343  2121/6/18هانى احمد عبد الحمٌد عبد العزٌز  ساري حتً  -  12

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14335عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم     -  13

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14336عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم     -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14338عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم     -  15

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14337عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم     -  16

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14331عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم     -  18

 71536برلم       21111111، تارٌخ :  14341  2123/11/17عفاؾ عبد النور حنا ابراهٌم  ساري حتً  -  17

 211213برلم       21111111، تارٌخ :  14345عبد هللا اسماعٌل عبٌد احمد     -  11

 45156برلم       21111111، تارٌخ :  14348  2123/11/4حسن على عبدالعال  ساري حتً  -  111

 116511برلم       21111111، تارٌخ :  14387  2124/1/31جارحى للمماوالت  سارى حتى  -  111

 116566برلم       21111111، تارٌخ :  14374  2124/11/3رشاد عبد العال عبد الموجود على  سارى حتى  -  112

 114114برلم       21111111، تارٌخ :  14362مكتب فؤاد للمماوالت الهندسٌة     -  113

 114114برلم       21111111، تارٌخ :  14363مكتب فؤاد للمماوالت الهندسٌة     -  114

 81811برلم       21111112، تارٌخ :  14411سمٌر معوض نعمة هللا     -  115

 81811برلم       21111112، تارٌخ :  14412سمٌر معوض نعمة هللا     -  116

 231718برلم       21111112، تارٌخ :  14411  2123/12/15علً صالح علً فتح الباب  سارى حتى  -  118

 116114برلم       21111112، تارٌخ :  14421  2124/11/18نى مصطفى زعلون  سارى حتى اٌمن دمحم حس -  117

برلم       21111112، تارٌخ :  14421  2124/11/18زعلون للتورٌدات العامه وخدمات النمل  سارى حتى  -  111

116114 

 233172برلم       21111112، تارٌخ :  14415  2124/11/7احمد عثمان وهبه عثمان  سارى حتى  -  111

 112857برلم       21111112، تارٌخ :  14418  2124/5/6اشرؾ صبحى وٌصا عطا هللا  سارى حتى  -  111

 88614برلم       21111112، تارٌخ :  14314  2124/1/1اٌمان حسن فرج  ساري حتى  -  112

 117112برلم       21111112، تارٌخ :  14413  2124/11/23جابر عبد اللطٌؾ محمود السٌد  سارى حتى  -  113

 112138برلم       21111112، تارٌخ :  14435  2124/2/15احمد دمحمٌن عبد الجٌد  سارى حتى  -  114

 118271برلم       21111112، تارٌخ :  14427  2124/11/27انور عبد الفتاح اسماعٌل احمد  سارى حتى  -  115

 155488برلم       21111112، تارٌخ :  14422  2123/1/11ظاهر حسن  سارى حتى عبد العزٌز عبد ال -  116

 155488برلم       21111112، تارٌخ :  14412  2123/1/11عبد العزٌز عبد الظاهر حسن  سارى حتى  -  118

 114846برلم       21111112، تارٌخ :  14431محرم دمحم عبد الحمٌد     -  117

 114846برلم       21111112، تارٌخ :  14431  2121/11/11 عبد الحمٌد  سارى حتى محرم دمحم -  111

 157871برلم       21111112، تارٌخ :  14376دروٌش لالحذٌه     -  121

 157871برلم       21111112، تارٌخ :  14378  31/3/2124دروٌش لالحذٌه  سارى حتى  -  121

 122651برلم       21111112، تارٌخ :  14318  2123/7/24حتى احمد توفٌك احمد  سارى  -  122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 118141برلم       21111112، تارٌخ :  14375  2124/11/17عفاؾ عبد الحافظ على عبد الحافظ  سارى حتى  -  123

 128778برلم       21111112، تارٌخ :  14313  2124/5/21دمحم  دمحم  سٌد دمحم  سارى حتى  -  124

 183215برلم       21111112، تارٌخ :  14411  2121/12/28عصام حمدى دمحم  سارى حتى  -  125

 183215برلم       21111112، تارٌخ :  14411  2121/12/28عصام حمدى دمحم  سارى حتى  -  126

 183215برلم       21111112، تارٌخ :  14417عصام حمدى دمحم     -  128

 232361برلم       21111112، تارٌخ :  14433  2124/8/7سامح فتحى ؼرٌب عبد الرحٌم  سارى حتى  -  127

 221712برلم       21111112، تارٌخ :  13411  2122/3/21اٌمن عبد هللا على ٌوسؾ  سارى حتى  -  121

 163178برلم       21111112، تارٌخ :  14414  2124/11/22شعبان خلٌل دمحم خلٌل  سارى حتى  -  131

 175271برلم       21111113، تارٌخ :  14511  2122/1/31سعاد ثابت عبد الحافظ  ساري حتى  -  131

 118183برلم       21111113، تارٌخ :  14417  2124/11/21سٌد صوٌلح حسان مصلح  ساري حتى  -  132

 71723برلم       21111113، تارٌخ :  14488زٌنب كامل طلبه حسن     -  133

 71723برلم       21111113، تارٌخ :  14487زٌنب كامل طلبه حسن     -  134

 71723برلم       21111113، تارٌخ :  14481زٌنب كامل طلبه حسن     -  135

 71723برلم       21111113، تارٌخ :  14471  2121/6/18زٌنب كامل طلبه حسن  ساري حتى  -  136

 114816برلم       21111113، تارٌخ :  14556  2124/8/13 عاشور شحات عثمان  ساري حتى دمحم -  138

 111614برلم       21111113، تارٌخ :  14473  2121/1/25معوض عبد الفتاح معوض جاد  ساري حتى  -  137

 114385برلم       21111113، تارٌخ :  14461  2124/6/21دمحم حسنى دمحم محمود  ساري حتى  -  131

 161121برلم       21111113، تارٌخ :  14417سمٌره احمد حسن عطا     -  141

 181113برلم       21111113، تارٌخ :  14466  2121/6/28دمحم رمضان عبد الرحمن  ساري حتى  -  141

 216714   برلم    21111113، تارٌخ :  14476  2121/11/11مؤسسة ابو العٌنٌن  ساري حتى  -  142

 225415برلم       21111113، تارٌخ :  14518  2122/1/12دمحم محمود احمد دمحم  ساري حتى  -  143

 131612برلم       21111113، تارٌخ :  14511  2124/11/1احمد دمحم  حسن احمد  ساري حتى  -  144

 163678برلم       21111113، تارٌخ :  14512  2124/11/26دمحم فرحات مصطفً  ساري حتى  -  145

 161657برلم       21111113، تارٌخ :  14511  2124/6/27مركز شافعى لالتصاالت  ساري حتى  -  146

 161657برلم       21111113، تارٌخ :  14511  2124/6/27شافعى اٌر  ساري حتى  -  148

 151731برلم       21111113تارٌخ :  ، 14472  2124/5/21مكتب رحالت رمضان جوده امٌن  ساري حتى  -  147

 154121برلم       21111113، تارٌخ :  14471  2123/8/8رمضان ربٌع عبد الحافظ خمٌس  ساري حتى  -  141

 231541برلم       21111113، تارٌخ :  14554  2123/11/23دالٌا السٌد دمحم حمزه  ساري حتً  -  151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 218134برلم       21111113، تارٌخ :  14475  2121/11/26ي حتى خالد على السٌد شعالن  سار -  151

 116457برلم       21111114، تارٌخ :  14532ابو عوؾ الٌجار السٌارات     -  152

 116457برلم       21111114، تارٌخ :  14533  2124/1/27ابو عوؾ الٌجار السٌارات  ساري حتى  -  153

 152821برلم       21111114، تارٌخ :  14614  2124/3/23سارى حتً  عماد ابراهٌم محمود  -  154

 161521برلم       21111114، تارٌخ :  14535  2124/6/22عبد الاله عثمان عبد الاله ابراهٌم  ساري حتى  -  155

 211746برلم       21111114، تارٌخ :  14581  2121/4/13صفاء عبد هللا احمد السٌد ابو حجر  ساري حتى  -  156

 17185برلم       21111114، تارٌخ :  14531جمال دمحم ابوزٌد     -  158

 187171 برلم      21111114، تارٌخ :  14511  2121/6/4وائل رمضان سٌد عز الدٌن  ساري حتى  -  157

 117476برلم       21111114، تارٌخ :  14511  2124/12/14فوزى فوزى مراد هلٌل  سارى حتى  -  151

 115112برلم       21111114، تارٌخ :  14511  2124/8/27اصبح زهانه لالستٌراد والتصدٌر  ساري حتى  -  161

 115112برلم       21111114ارٌخ : ، ت 14511  2124/8/27هشام صبحى فرج زهانه  ساري حتى  -  161

 175364برلم       21111114، تارٌخ :  14538دمحم سعد عبد الممصود مرعى ظالم     -  162

 121382برلم       21111114، تارٌخ :  14515رجب  عبدالعزٌز  حسن     -  163

 53322  برلم     21111114، تارٌخ :  14552دمحم عبدالتواب ابو العال     -  164

 53322برلم       21111114، تارٌخ :  14553دمحم عبدالتواب ابو العال     -  165

 53322برلم       21111114، تارٌخ :  14554دمحم عبدالتواب ابو العال     -  166

 53322برلم       21111114، تارٌخ :  14555دمحم عبدالتواب ابو العال     -  168

 53322برلم       21111114، تارٌخ :  14556ب ابو العال    دمحم عبدالتوا -  167

 53322برلم       21111114، تارٌخ :  14558  2121/3/31دمحم عبدالتواب ابو العال  ساري حتى  -  161

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14571صٌدلٌه جمال     -  181

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14571صٌدلٌه جمال     -  181

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14572صٌدلٌه جمال     -  182

 151182برلم       21111114، تارٌخ :  14587  2124/5/27دمحم احمد دمحم عبد هللا  سارى حتً  -  183

 225618برلم       21111114، تارٌخ :  14521امام اشرؾ امام راؼب     -  184

 213486برلم       21111114، تارٌخ :  14542فرج جمعه ابراهٌم تعٌلب     -  185

 221141برلم       21111114، تارٌخ :  14611  2122/3/3رفعت عبد الجلٌل دمحم  سارى حتى  -  186

 118128برلم       21111114، تارٌخ :  14514  2124/11/21السٌد احمد دمحم احمد  سارى حتى  -  188

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14573صٌدلٌه جمال     -  187



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14574صٌدلٌه جمال     -  181

 66418برلم       21111114، تارٌخ :  14575صٌدلٌه جمال     -  171

 47172برلم       21111114خ : ، تارٌ 14568  2124/12/1مكتب محسن عبد السالم حسن الشافعى  ساري حتى  -  171

 187571برلم       21111114، تارٌخ :  14511سعد دمحم احمد جبر     -  172

 231137برلم       21111114، تارٌخ :  14515  2124/5/12عبد المحسن احمد ابو بكر حسن  سارى حتى  -  173

 187234برلم       21111114، تارٌخ :  14516احمد سعٌد على عبد الؽزٌز كشن     -  174

 187234برلم       21111114، تارٌخ :  14516احمد سعٌد على عبد الؽزٌز كشن     -  175

 187234برلم       21111114، تارٌخ :  14518احمد سعٌد على عبد الؽزٌز كشن     -  176

 131548برلم       21111114، تارٌخ :  14586  2124/1/27 السعٌد ابراهٌم  ساري حتً ٌاسر دمحم -  178

 111576برلم       21111114، تارٌخ :  14511عبد هللا دمحم عبد العظٌم     -  177

 111576برلم       21111114، تارٌخ :  14611  2122/2/17عبد هللا دمحم عبد العظٌم  سارى حتى  -  171

 131812برلم       21111114، تارٌخ :  14536  2124/11/26شعبان عباس عتابى عتابى  ساري حتى  -  111

 211816برلم       21111114، تارٌخ :  14516  2121/2/28احمد دمحم عبد المنعم دمحم فتح الباب  ساري حتى  -  111

 111658برلم       21111114:  ، تارٌخ 14566  2124/12/13هاله صبرى مسعود  ساري حتى  -  112

 131751برلم       21111114، تارٌخ :  14551  2124/11/16حمدى طه ابراهٌم  ساري حتى  -  113

 58811برلم       21111114، تارٌخ :  14524على  عبدالحمٌد عبدالحمٌد     -  114

 228721برلم       21111114تارٌخ : ،  14511  2122/11/21جمال ابراهٌم السٌد الرشٌدى  ساري حتى  -  115

 181241برلم       21111114، تارٌخ :  14582  2121/1/31عبده عبد العزٌز دمحم  ساري حتى  -  116

 175213برلم       21111114، تارٌخ :  14513  2122/1/21احمد زكى احمد السٌد  سارى حتً  -  118

 173122برلم       21111114ارٌخ : ، ت 14521مصطفى مصطفى حسٌن احمد     -  117

 228267برلم       21111118، تارٌخ :  14622  2122/11/5صالح جمال دمحم حسنٌن  سارى حتى  -  111

 212167برلم       21111118، تارٌخ :  14636  2121/4/25جمٌل خلؾ مرزوق ابراهٌم  سارى حتى  -  211

 216445برلم       21111118، تارٌخ :  14685  2121/11/26منان عبٌد سلٌمان سعد  سارى حتى  -  211

 132125برلم       21111118، تارٌخ :  14631  2124/12/11محمود عبد الخالك فرج  سارى حتى  -  212

 117111برلم       21111118، تارٌخ :  14632  2124/11/23مصطفى دمحم كامل مصطفى  سارى حتى  -  213

 185388برلم       21111118، تارٌخ :  14628  2121/3/13عٌد  سارى حتى  كوافٌر احمد -  214

 211111برلم       21111118، تارٌخ :  14643  2122/1/27امانى عبد هللا على السٌد  سارى حتى  -  215

 161171  برلم     21111118، تارٌخ :  14685  2124/8/17احمد سامى عبد المنعم عبد الواحد  سارى حتى  -  216



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115658برلم       21111118، تارٌخ :  14617  2124/7/17اشرؾ عبد هللا عبد الفتاح دمحم  سارى حتى  -  218

 61111برلم       21111118، تارٌخ :  14638عمر عبدالمالن عمر     -  217

 61111برلم       21111118، تارٌخ :  14637عمر عبدالمالن عمر     -  211

 171615برلم       21111118، تارٌخ :  14627ى ؼنٌم عبد الحمٌد ؼنٌم    عل -  211

 233165برلم       21111117، تارٌخ :  14616  2124/11/4زاٌد عبد الرحمن زاٌد عبد الرحمن  ساري حتى  -  211

 183577برلم       21111117، تارٌخ :  14612مصطفى عبد المنعم بالل دمحم     -  212

 17152برلم       21111117، تارٌخ :  14661ٌوسؾ عرابى احمد     -  213

 17152برلم       21111117، تارٌخ :  14662  2124/2/21ٌوسؾ عرابى احمد  سارى حتى  -  214

 215635برلم       21111117، تارٌخ :  14813  2121/7/31محمود عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ساري حتى  -  215

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14663ابتسام  حنفى  حسن     -  216

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14664ابتسام  حنفى  حسن     -  218

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14665ابتسام  حنفى  حسن     -  217

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14666ابتسام  حنفى  حسن     -  211

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14668ابتسام  حنفى  حسن     -  221

 74576برلم       21111117، تارٌخ :  14667  2124/12/5ابتسام  حنفى  حسن  ساري حتى  -  221

 114513لم   بر    21111117، تارٌخ :  14823  2124/8/5عامر رمضان عبد الكرٌم فراج  ساري حتى  -  222

 113214برلم       21111117، تارٌخ :  14614  2124/5/24وحٌد السٌد عطٌة  ساري حتى  -  223

 131175برلم       21111117، تارٌخ :  14811  2124/11/1عثمان  دمحم   فراج على  ساري حتى  -  224

 184765برلم       21111117، تارٌخ :  14817  2121/2/26سمر صالح مامون  ساري حتى  -  225

 226625برلم       21111117، تارٌخ :  14672  2122/11/14صٌدلٌة د/حاتم فتحى  ساري حتى  -  226

 232153برلم       21111117، تارٌخ :  14671  2124/6/1لؤى ناصر نبٌل حسن  ساري حتى  -  228

 133137برلم       21111117، تارٌخ :  14811رافت دمحم جاد     -  227

 133137برلم       21111117، تارٌخ :  14821رافت دمحم جاد     -  221

 118112برلم       21111117، تارٌخ :  14824  2124/11/18محمود شعبان سعد حسٌن  ساري حتى  -  231

 164116برلم       21111117، تارٌخ :  14831  2124/12/14مصطفى ابو سرٌع فضل توجه  سارى حتى  -  231

 121881برلم       21111111، تارٌخ :  14818  2124/7/21استودٌو مؤمن للتصوٌر  ساري حتى  -  232

 226465برلم       21111111، تارٌخ :  14841  2122/11/1عماد سالمه اسماعٌل حسٌن  ساري حتى  -  233

 166665   برلم    21111111، تارٌخ :  14873فرج هللا بسٌونى على عوٌس     -  234



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 166665برلم       21111111، تارٌخ :  14774فرج هللا بسٌونى على عوٌس     -  235

 226177برلم       21111111، تارٌخ :  14856  2122/11/2عاٌده مبرون محمود عبد العزٌز  ساري حتى  -  236

 227183برلم       21111111 ، تارٌخ : 14861  2122/12/5عصام الدٌن صبحً عبد الحلٌم  ساري حتى  -  238

 126831برلم       21111111، تارٌخ :  14811  2124/3/21السٌد محمود دمحم موسى  ساري حتى  -  237

 81731برلم       21111111، تارٌخ :  14812  2123/7/7حسام عبد الحمٌد دمحم عبد الوهاب  سارى حتى  -  231

 131871برلم       21111111، تارٌخ :  14878  2124/11/21 دمحم  خلؾ  دمحم حسٌن  ساري حتً -  241

 131871برلم       21111111، تارٌخ :  14878  2124/11/21مؤسسة دمحم خلؾ للمماوالت العمومٌة  ساري حتً  -  241

 81731برلم       21111111، تارٌخ :  14812  2123/7/7حسام عبد الحمٌد عبدالوهاب  سارى حتى  -  242

 17644برلم       21111111، تارٌخ :  14844  2124/5/3عبد العال سٌد عبد العال  ساري حتى  -  243

 223876برلم       21111111، تارٌخ :  14861  2122/8/2ٌوسؾ محمود احمد اكبر على رضا  ساري حتى  -  244

 214631برلم       21111111، تارٌخ :  14871  2121/7/22هانى مالن توفٌك فلته  ساري حتً  -  245

 118847برلم       21111111، تارٌخ :  14833  2124/11/11دمحم عبد المجٌد عبد هللا عبد المجٌد  ساري حتى  -  246

 161312برلم       21111111، تارٌخ :  14883  2124/6/13خالد محمود دمحم شعبان  ساري حتى  -  248

 118623برلم       21111111، تارٌخ :  14817ٌوسؾ توماس مناوؤس     -  247

 118623برلم       21111111، تارٌخ :  14811ٌوسؾ توماس مناوؤس     -  241

 118623برلم       21111111، تارٌخ :  14711  2122/12/5ٌوسؾ توماس مناوؤس  ساري حتى  -  251

 131561برلم       21111111، تارٌخ :  14867  2124/11/11السٌد ابو الفتوح عبدهللا  ساري حتى  -  251

 221313برلم       21111111، تارٌخ :  14863  2122/4/7هشام سٌد محمود عثمان  ساري حتى  -  252

 112154برلم       21111111، تارٌخ :  14887  2124/5/12سامح دمحم عبدالرازق عمر  ساري حتى  -  253

 146711برلم       21111111، تارٌخ :  14877  2122/4/21ت  ساري حتً مكتب عبد الحكٌم حسنى للمماوال -  254

 113521برلم       21111111، تارٌخ :  14841  2124/6/1دمحم زٌنهم سٌد الطٌار  ساري حتى  -  255

 185172برلم       21111111، تارٌخ :  14835عادل حمدى عبد العزٌز     -  256

 185172برلم       21111111، تارٌخ :  14836  2121/3/8ساري حتى   عادل حمدى عبد العزٌز -  258

 117235برلم       21111111، تارٌخ :  14888  2124/12/5عمرو فكرى على تمراز  سارى حتى  -  257

 115412برلم       21111121، تارٌخ :  14781كوافٌر  عماد للرجال     -  251

 115412برلم       21111121، تارٌخ :  14782كوافٌر  عماد للرجال     -  261

 115412برلم       21111121، تارٌخ :  14783كوافٌر  عماد للرجال     -  261

 115412برلم       21111121، تارٌخ :  14784كوافٌر  عماد للرجال     -  262



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121871لم   بر    21111121، تارٌخ :  14728  2124/7/21شٌكو للرحالت  ساري حتى  -  263

 11111برلم       21111121، تارٌخ :  14733  2124/11/7ناجى  ابراهٌم  رزق خلٌل  ساري حتى  -  264

 232318برلم       21111121، تارٌخ :  14724  2124/6/31هبه ابراهٌم على السٌد  ساري حتى  -  265

 73111برلم       21111121، تارٌخ :  14714  2124/6/27مدحت عبد التواب منصور الخمراوى  ساري حتى  -  266

 175217برلم       21111121، تارٌخ :  14745حسن عاطؾ حسن ابو السعد     -  268

 131734برلم       21111121، تارٌخ :  14786  2124/11/15كمال احمد مصطفى  فرحات  ساري حتى  -  267

 11842برلم       21111121، تارٌخ :  14735  2124/1/17العربً انور سٌد عاشور  ساري حتً  -  261

 114154برلم       21111121، تارٌخ :  14772محمود ابو النور عبد البارى على ضوه     -  281

 114154برلم       21111121، تارٌخ :  14773  2124/8/25محمود ابو النور عبد البارى على ضوه  ساري حتى  -  281

 211311برلم       21111121، تارٌخ :  14737هانى دمحم مهنى دمحم     -  282

 228521برلم       21111121، تارٌخ :  14755  2122/11/12نحمده رمضان حسن على  ساري حتى  -  283
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 163158برلم       21111114، تارٌخ :  14511  2124/12/8حتى روؤؾ مكرم شماس وشركاه  ساري  -  136

 163158برلم       21111114، تارٌخ :  14511  2124/12/8شركة االهرام للبالستٌن  ساري حتى  -  138
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 162142برلم       21111117

 126836برلم       21111117، تارٌخ :  14826اصبح طاهر سعٌد عبد المهدى وشركاه     -  181

 162467برلم       21111117، تارٌخ :  14815  2124/1/21مصطفى صالح وشرٌكه  ساري حتى  -  182

 162467برلم       21111117، تارٌخ :  14815  2124/1/21مصطفى صالح وشرٌكته  ساري حتى  -  183

 162467برلم       21111117، تارٌخ :  14815  2124/1/21مصطفى صالح وشرٌكه  ساري حتى  -  184



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 162467برلم       21111117، تارٌخ :  14815  2124/1/21مصطفى صالح وشرٌكته  ساري حتى  -  185

 221271برلم       21111117، تارٌخ :  14816  2122/4/7اري حتى دمحم صفوت بالى وشرٌكه  س -  186

 182871برلم       21111117، تارٌخ :  14673رضا كامل ذكى وشرٌكه     -  188

 182871برلم       21111117، تارٌخ :  14674  2121/12/11رضا كامل ذكى وشرٌكه  ساري حتى  -  187

 214168برلم       21111117، تارٌخ :  14821  2121/7/2ه  سارى حتى دمحم ٌحى عبد اللطٌؾ وشرٌكت -  181

، تارٌخ :  14717  2124/11/7ماستر ناٌل لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت )كمٌل كامل  وشركاه(  ساري حتى  -  171

 162711برلم       21111111

برلم       21111111، تارٌخ :  14816  2121/1/11اٌهاب الصفتى وشركاه  ساري حتى  \مستشفى السالمة د -  171

167272 

 167272برلم       21111111، تارٌخ :  14816  2121/1/11طلعت صابر مرسى وشركاه  ساري حتى  -  172

 151371برلم       21111121، تارٌخ :  14761  2124/4/28ماركو عادل بشرى صلٌب وشركاه  ساري حتى  -  173

 151371برلم       21111121، تارٌخ :  14761  2124/4/28شرى صلٌب وشرٌكه  ساري حتى ماركو عادل ب -  174

 111843برلم       21111121، تارٌخ :  14723  2124/12/21ابراهٌم عادل حسن وشركاه  ساري حتى  -  175

 111843برلم       21111121، تارٌخ :  14723  2124/12/21طارق ابراهٌم عادل حسن وشركاه  ساري حتى  -  176

 111171برلم       21111121، تارٌخ :  14711محمود فكرى عبد هللا وشرٌكة     -  178

 111171برلم       21111121، تارٌخ :  14711محمود فكرى عبد هللا وشرٌكة     -  177

 111171برلم       21111121، تارٌخ :  14777محمود فكرى عبد هللا وشرٌكة     -  171

 111241برلم       21111121، تارٌخ :  14716سعد عبد الشافى ابراهٌم الطرهرنى و شرٌكه     -  111

 111241برلم       21111121، تارٌخ :  14718سعد عبد الشافى ابراهٌم الطرهرنى و شرٌكه     -  111

 111241برلم       21111121، تارٌخ :  14717سعد عبد الشافى ابراهٌم الطرهرنى و شرٌكه     -  112

 112241برلم       21111121، تارٌخ :  14718اللولى للمماوالت     -  113

 112241برلم       21111121، تارٌخ :  14717اللولى للمماوالت     -  114

 112241برلم       21111121، تارٌخ :  14711  2122/3/11اللولى للمماوالت  سارى حتى  -  115

 118151برلم       21111121، تارٌخ :  14762  2124/11/21خالد عثمان وشركاه  ساري حتى  -  116

 224581برلم       21111121، تارٌخ :  14767  2122/7/7ولٌد عبد الفتاح وشرٌكه  ساري حتى  -  118

 111113برلم       21111121، تارٌخ :  14721  2124/11/2السٌد بٌومى وشركاه  ساري حتى  -  117

 111113برلم       21111121، تارٌخ :  14721  2124/11/2السٌد بٌومى وشركاه  ساري حتى  -  111

 81158برلم       21111121، تارٌخ :  14713  2123/7/21ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 81158برلم       21111121، تارٌخ :  14713  2123/7/21ؼٌاث ومحب الدٌن الخطٌب وشركاه  سارى حتى  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111121، تارٌخ :  14713  2123/7/21اصبح ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب وشركاه  سارى حتى  -  212

81158 

 113281برلم       21111121، تارٌخ :  14128  2124/5/23عبدالحمٌد دمحم عطٌه وشركاه  ساري حتى  -  213

 113281برلم       21111121، تارٌخ :  14128  2124/5/23عبدالحمٌد دمحم عطٌه وشركاه  ساري حتى  -  214

 163871برلم       21111121، تارٌخ :  14141  2124/11/31خالد وناجح  ساري حتى  -  215

 72371برلم       21111121، تارٌخ :  14155  2124/4/8عبدالمنعم دمحم محمود وشرٌكه  ساري حتى  -  216

 215528برلم       21111121، تارٌخ :  14143  2121/1/26ناصر انور عبد الجلٌل عمار وشركاه  سارى حتى  -  218

برلم       21111121، تارٌخ :  14113  2121/1/28سٌد عبد الداٌم ٌوسؾ عبد العزٌز وشرٌكه  ساري حتى  -  217

216165 

 46417برلم       21111121، تارٌخ :  14112  2124/1/16ري حتى البنن االهلى المصرى  سا -  211

 222587برلم       21111121، تارٌخ :  14144  2122/8/8هٌثم السٌد احمد وشركاه  ساري حتى  -  211

 122762برلم       21111121، تارٌخ :  14646  2123/1/5على دمحم كمال عبد الرحمن وشرٌكه  ساري حتى  -  211

 122762برلم       21111121، تارٌخ :  14646  2123/1/5علً دمحم كمال عبد الرحمن وشركاه  ساري حتى  -  212

    21111121، تارٌخ :  14646  2123/1/5مطعم حضر موت  ساري حتى  -جمال احمد دمحم عبدة االحمر وشركاه  -  213

 122762برلم   

 117481برلم       21111121، تارٌخ :  14116  2124/12/14احمد الجندى وشركاه  ساري حتى  -  214

 117481برلم       21111121، تارٌخ :  14116  2124/12/14احمد مظهر وشرٌكه  ساري حتى  -  215

 216362برلم       21111121، تارٌخ :  14134  2121/11/24احمد عبد الفتاح وشرٌكه  ساري حتى  -  216

 233255برلم       21111121، تارٌخ :  14153  2124/11/18اعٌل وشرٌكه  ساري حتى ٌحٌى دمحم عزام اسم -  218

 161174برلم       21111124، تارٌخ :  15115  2124/8/13عزمى البدراوى وشركاه  ساري حتى  -  217

برلم       21111124، تارٌخ :  1534  2121/6/21اصبح / دمحم جابر احمد دمحم عٌسى وشركاة  ساري حتى  -  211

212151 

 212151برلم       21111124، تارٌخ :  1534  2121/6/21دمحم جابر احمد دمحم عٌسى وشركاه  ساري حتى  -  221

 217415برلم       21111124، تارٌخ :  14118  2121/12/28مٌالد فخرى اٌوب مرزوق  ساري حتى  -  221

 128373برلم       21111124، تارٌخ :  15131على حسن على ابراهٌم وشرٌكه     -  222

 128373برلم       21111124، تارٌخ :  15131على حسن على ابراهٌم وشرٌكه     -  223

 128373برلم       21111124، تارٌخ :  15132على حسن على ابراهٌم وشرٌكه     -  224

 128373برلم       21111124، تارٌخ :  15133  2124/4/28على حسن على ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  225

 72852برلم       21111124، تارٌخ :  14111  2124/5/23عبد المعطى لطفى وشركاه  ساري حتى  -  226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111124، تارٌخ :  14111  2124/5/23سى(  ساري حتى 1سى  1شركه كٌماوٌات المعادن والبناء )ام -  228

72852 

 72852برلم       21111124، تارٌخ :  14111  2124/5/23اصبح شركه كٌماوٌات المعادن والبناء  ساري حتى  -  227

 72852برلم       21111124، تارٌخ :  14111  2124/5/23اصبح محمود صدلى على الدرى وشركاه  ساري حتى  -  221

 233214برلم       21111124، تارٌخ :  15115  2124/11/12جرجس لطفى عٌاد وشرٌكته  ساري حتى  -  231

 233214برلم       21111124، تارٌخ :  15115  2124/11/12جرجس لطفى عٌاد وشرٌكه  ساري حتى  -  231

 111148برلم       21111124، تارٌخ :  14114  2123/1/27مدحت مختار وشركاة  ساري حتى  -  232

 111148برلم       21111124، تارٌخ :  14114  2123/1/27نرمٌن مختار سالم و شركاها  ساري حتى  -  233

 111148برلم       21111124، تارٌخ :  14114  2123/1/27اصبح مدحت مختار وشركاه  ساري حتى  -  234

 111148برلم       21111124، تارٌخ :  14114  2123/1/27خالد مدحت مختار وشركاه  ساري حتى  -  235

، تارٌخ :  15175  2124/11/26م  ساري حتى 1م 1ذ 1الشركة المصرٌة السوٌسرٌة لصناعة الكٌماوٌات ش -  236

 74415برلم       21111125

 231387برلم       21111125، تارٌخ :  15118  2123/1/24شادٌه سٌد حسن ابراهٌم وشركاها  سارى حتى  -  238

 211516برلم       21111125، تارٌخ :  15153  2121/4/5خالد عبد الحمٌد دمحم وشرٌكه  ساري حتى  -  237

 215551برلم       21111125، تارٌخ :  15117  2121/7/25ولٌد رمضان وشركاه  سارى حتى  -  231

 163825برلم       21111126، تارٌخ :  15144  2124/11/27شركة خالد على فهمى السٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  241

برلم       21111126، تارٌخ :  15144  2124/11/27شركة خالد على فهمى الشامى وشرٌكة  سارى حتى  -  241

163825 

 163825برلم       21111126، تارٌخ :  15144  2124/11/27اصبح المصرٌة للتورٌد عمومٌة  سارى حتى  -  242

 185311برلم       21111126، تارٌخ :  15111زٌؾ صبرى بخٌت وشركاه    شركة جو -  243

 185311برلم       21111126، تارٌخ :  15111شركة جوزٌؾ صبرى بخٌت وشركاه     -  244

 13211برلم       21111126، تارٌخ :  15157  2122/7/4فضلى جاد هللا هرمٌنا وشرٌكته  سارى حتى  -  245

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15181د التواب دمحم وشرٌكه    سٌد عب -  246

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15181سٌد عبد التواب دمحم وشرٌكه     -  248

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15182سٌد عبد التواب دمحم وشرٌكه     -  247

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15183  سٌد عبد التواب دمحم وشرٌكه   -  241

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15184سٌد عبد التواب دمحم وشرٌكه     -  251

 11671برلم       21111128، تارٌخ :  15216حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة     -  251

 11671برلم       21111128، تارٌخ :  15218حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة     -  252

 11671برلم       21111128، تارٌخ :  15217حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة     -  253



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11671برلم       21111128، تارٌخ :  15211حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة     -  254

 11671برلم       21111128، تارٌخ :  15211حجازى احمدة خلٌل وشرٌكة     -  255

 72487برلم       21111128، تارٌخ :  15161  2124/4/16سٌد عبدالتواب دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  256

 128115برلم       21111128، تارٌخ :  15238  2124/4/17سٌد دمحم احمد  وشركاه  سارى حتى  -  258

 128115برلم       21111128، تارٌخ :  15238  2124/4/17هانى سٌد دمحم وشركاة  سارى حتى  -  257

 128115برلم       21111128، تارٌخ :  15238  2124/4/17سٌد دمحم احمد  وشركاه  سارى حتى  -  251

 128115برلم       21111128، تارٌخ :  15238  2124/4/17هانى سٌد دمحم وشركاة  سارى حتى  -  261

 72612برلم       21111128، تارٌخ :  15215رزق على عبدالعال وشرٌكه     -  261

 72612برلم       21111128، تارٌخ :  15216رزق على عبدالعال وشرٌكه     -  262

 72612برلم       21111128، تارٌخ :  15218رزق على عبدالعال وشرٌكه     -  263

 72612م   برل    21111128، تارٌخ :  15217  2124/5/1رزق على عبدالعال وشرٌكه  سارى حتى  -  264

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبدالخالك وشرٌكه  سارى حتى  -  265

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  266

، تارٌخ :  15178  2123/1/13شرٌكته اٌمان عبد المجٌد حسن  سارى حتى عبد العال ابراهٌم عبد الخالك و -  268

 16455برلم       21111128

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  267

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبدالخالك وشرٌكه  سارى حتى  -  261

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  281

، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشرٌكته اٌمان عبد المجٌد حسن  سارى حتى  -  281

 16455برلم       21111128

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  282

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبدالخالك وشرٌكه  سارى حتى  -  283

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13الخالك وشركاه  سارى حتى  عبد العال ابراهٌم عبد -  284

، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشرٌكته اٌمان عبد المجٌد حسن  سارى حتى  -  285

 16455برلم       21111128

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13 عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى -  286

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبدالخالك وشرٌكه  سارى حتى  -  288

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  287

، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشرٌكته اٌمان عبد المجٌد حسن  سارى حتى  -  281

 16455برلم       21111128



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16455برلم       21111128، تارٌخ :  15178  2123/1/13عبد العال ابراهٌم عبد الخالك وشركاه  سارى حتى  -  271

 118574برلم       21111128، تارٌخ :  15118  2124/11/8اهٌم وشركاه  سارى حتى على بدر ابر -  271

 221111برلم       21111128، تارٌخ :  15251  2123/5/1ولٌد سعد احمد كرٌم وشركاه  سارى حتى  -  272

 232715برلم       21111128، تارٌخ :  15221  2124/1/18عمر ابراهٌم احمد احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  273

 85515برلم       21111128، تارٌخ :  15186  2122/1/8حماده ابو العنٌن وشركاه  سارى حتى  -  274

 131612برلم       21111128، تارٌخ :  15218  2124/11/21دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  سارى حتى  -  275

 131612برلم       21111128، تارٌخ :  15218  2124/11/21دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  سارى حتى  -  276

 131612برلم       21111128، تارٌخ :  15218  2124/11/21دمحم جمال الدٌن دمحم مجاهد وشركاه  سارى حتى  -  278

 81411برلم       21111128، تارٌخ :  15241انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه     -  277

 81411برلم       21111128، تارٌخ :  15241انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه     -  271

 81411برلم       21111128، تارٌخ :  15242انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه     -  211

 81411برلم       21111128، تارٌخ :  15243انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه     -  211

 81411برلم       21111128، تارٌخ :  15244  2121/1/23انور الدسولى عبد العزٌز مطر وشركاه  سارى حتى  -  212

    21111127، تارٌخ :  15316  2124/12/1الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالً منطمه حً الهرم  سارى حتى  -  213

 233341برلم   

 181125برلم       21111127، تارٌخ :  15271  2121/7/11جمال دعبس وشركاه  سارى حتى  -  214

 111418برلم       21111127، تارٌخ :  15261  2124/11/21الشاذلى وشركاه  سارى حتى  -  215

 211881برلم       21111127، تارٌخ :  15311  2121/4/13كه  سارى حتى السٌد فراج ابوشعٌشع وشرٌ -  216

 11471برلم       21111127، تارٌخ :  15266حسنى وشرٌؾ اسكندر واشرؾ محب وشركاهم     -  218

 11471برلم       21111127، تارٌخ :  15266حسن وشرٌؾ اسكندر وشركاه     -  217

برلم       21111127، تارٌخ :  15268  2121/12/17رؾ محب وشركاهم  سارى حتى حسنى وشرٌؾ اسكندر واش -  211

11471 

 11471برلم       21111127، تارٌخ :  15268  2121/12/17حسن وشرٌؾ اسكندر وشركاه  سارى حتى  -  311

 232684برلم       21111127، تارٌخ :  15384  2124/7/26دمحم جمعه وشرٌكه  سارى حتى  -  311

 231485برلم       21111127، تارٌخ :  15311  2124/3/12سارى حتى   cinema factoryسٌنما فاكتورى  -  312

 231485برلم       21111127، تارٌخ :  15311  2124/3/12رسمى سالمه دمحم االطوابى وشرٌكه  سارى حتى  -  313

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــ  ــــــــ  
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برلم       21111118فتوح مختار حسن للمماوالت العمومٌة  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ :  -  1

24617 

 24617برلم       21111118فتوح مختار حسن  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن التنمٌه الصناعٌه ، تارٌخ :  -  2

 211574برلم       21111112دمحم  تدوٌن رهن تجارى لصالح البنن االهلى ، تارٌخ : اٌهاب ٌوسؾ ٌوسؾ  -  3

 51515برلم       21111121صدلى ؼرٌب عبد الرحمن  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

 51515برلم       21111121مصنع ستو للمالبس الجاهزة  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  5

 72121برلم       21111121حسن زكى حسن  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ :  -  6

 68551برلم       21111121لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : ابو بكر عبد الستار عبد الفتاح  تجدٌد رهن تجارى  -  8

برلم       21111126مهندس منصور عامر لمواد البناء  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن فٌصل االسالمى ، تارٌخ :  -  7

66461 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

شركه  النٌل  للصناعات  الؽذائٌه  د/ حسن زكرى سٌد وشركاه  شطب رهن لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -  1

 51445برلم       21111114

ح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ : شركه  النٌل  للصناعات  الؽذائٌه  د/ حسن زكرى سٌد وشركاه  شطب رهن لصال -  2

 51445برلم       21111114

شركه  النٌل  للصناعات  الؽذائٌه  د/ حسن زكرى سٌد وشركاه  شطب رهن لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ :  -  3

 51445برلم       21111114

ب رهن لصالح بنن لطر الوطنى االهلى ، تارٌخ : شركه  النٌل  للصناعات  الؽذائٌه  د/ حسن زكرى سٌد وشركاه  شط -  4

 51445برلم       21111114

 13133برلم       21111114على محمود شكرى وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  5

 147445  برلم     21111117خالد صالح وشركاه  لٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصري ، تارٌخ :  -  6

 67355برلم       21111112دمحم شرٌؾ شاهٌن وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  8

 67355برلم       21111112دمحم ٌحٌى شاهٌن وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 67355برلم       21111112دٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : اصبح دمحم ٌحى شاهٌن وشرٌكه  تج -  1

 47542برلم       21111118ستارز لالستثمارات السٌاحٌه  تجدٌد رهن تجارى لصالح المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  11

 47542برلم       21111118خ : ستارز لالستثمارات السٌاحٌه  تجدٌد رهن تجارى لصالح المصرؾ المتحد ، تارٌ -  11

 111818برلم       21111118شركه دمحم فتحً رجب وشركاه  لٌد رهن تجارى لصالح البنن المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  12

 111818برلم       21111118دمحم فتحً رجب وشركاه  لٌد رهن تجارى لصالح البنن المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  13

 111818برلم       21111118د فتحى رجب وشركاه  لٌد رهن تجارى لصالح البنن المصرؾ المتحد ، تارٌخ : دمحم احم -  14

برلم       21111118شركة جنوب الوادى لالسمنت ش م م  تدوٌن رهن تجارى لصالح البنن التجارى الدولى ، تارٌخ :  -  15

137566 

 77447برلم       21111121تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ :  م  لٌد رهن1م1اٌبكس العالمٌة المحدودة ش -  16

    21111121الشركة الذهبٌة للمطاعم مجدى الصفوانى  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  18

 2163برلم   

شركه ٌونٌفرسال لالجهزه المنزلٌه والكهربائٌة  ش.م.م  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن االستثمار العربى ، تارٌخ :  -  17

 14137برلم       21111121

برلم       21111121مٌدترٌنٌان لالستثمار السٌاحى ش م م  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن التجارى الدولى مصر ، تارٌخ :  -  11

27216 

تم تمسٌم الشركة اى شركتٌن االولى وهى: شركة مرسى علم للمشروعات السٌاحٌة فندق كهرمانه ش.م.م وهى الشركة  -  21

الماسمة والثانٌة:ابودباب للمشروعات السٌاحٌة )تحت التأسٌس(  شطب رهن تجارى لصالح بنن ابو ظبى فروع مصر ، تارٌخ : 

 111421برلم       21111124

 65286برلم       21111127محمود الشٌنى  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : شركة  -  21

 65286برلم       21111127شٌنى  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  22

برلم       21111127لماهرة ، تارٌخ : مصطفى ابراهٌم عطٌه واشرؾ محمود عبد العزٌز  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن ا -  23

83717 

 132161برلم       21111127مؤسسه بؽداد للتجارة  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  24

 132161برلم       21111127ٌعموب نصٌؾ وشرٌكه  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  25

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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