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عن مركز  32231برلم  21111114، لٌد فى  5111.111ر فرد ، رأس ماله ،  على عبدالعزٌز الشربٌنى على  ، تاج -  111

 منطمة الحٌاة مشروع حٌاه السلمانٌة 41125لطاع  15تلوٌن ورسم لالطفال ، بجهة : فٌال رلم 

ة عن صٌان 32252برلم  21111113، لٌد فى  41111.111دمحم فتحى عبدالحمٌد عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 Bs2-1 (Bs2-3وحدات ارلام  s2بسٌطه وسرٌعه للسٌارات ، بجهة : الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مشروع الممشى مبنى رلم 

عن  32222برلم  21111113، لٌد فى  5111.111محمود عبدالعزٌز دمحم عبدهللا غزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جنوب االحٌاء 6اسكان لومى الحى  31عمارة  3انع ، بجهة : شمة تورٌد الورق والكرتون وتورٌد احتٌاجات المص

عن  32312برلم  21111111، لٌد فى  51111.111فاطمه محمود عزمى حسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 1الدور االرضى شمة  414لطعه  2مجاورة  4كوافٌر حرٌمى ، بجهة : الحى 

عن مماوالت  32325برلم  21111121، لٌد فى  111111.111ج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماح ابراهٌم دمحم فرا -  113

 الحى السابع 312مكتب  2عمومٌة ، بجهة : سنتر االردنٌة برج

عن خدمات  32352برلم  21111126، لٌد فى  51111.111كامل نبٌه عٌسى العتابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

سنتر العتابى الحى  33كات الحرٌك والتكٌٌف واالعمال الصحٌة والكهربائٌة واعمال النظافة ، بجهة : محل رلم الصٌانة وتورٌد شب

 الشٌخ زاٌد 11

عن تورٌد اعمال  32225برلم  21111114، لٌد فى  3111.111أٌه ممدوح على ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لتوسعات الشمالٌةعمارة ا 61ال  23ٌدوٌة ، بجهة : رلم 

عن مخبز  32243برلم  21111116، لٌد فى  11111.111منى رواش حامد على رواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ارضى 1بلدى سٌاحى ، بجهة : ابنى بٌتن منطمه اولى سنتر الجهاز محل 

عن تفصٌل وتصمٌم  32264برلم  21111111، لٌد فى  25111.111رشا فتحى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 حدائك اكتوبر B3الحى  4الدور العلوى شرٌحه  34من الوحدة  1ازٌاء ، بجهة : غرفه رلم 
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 المول التجارى 1زة محل رلم جاهزة ، بجهة : حدائك كمبوند المنت

عن حداٌد وبوٌات ،  32232برلم  21111112، لٌد فى  21111.111دمحم رٌاض سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الحى السادس 111مول تعاونٌات  31بجهة : محل 

عن مغسله مالبس  32223برلم  21111114، لٌد فى  11111.111خالد دمحم دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 2الحى  4سنتر اللؤلؤة مجاورة  2ومكوجى ، بجهة : اصبح العنوان محل رلم 

عن تجارة  32213برلم  21111113، لٌد فى  21111.111رامى رفعت اسماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اونىاالتحاد التع 64عمارة  3محل  11االخشاب ، بجهة : الحى 

عن تجارة دواجن  32312برلم  21111111، لٌد فى  5111.111دمحم رجب محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 سنتر لوجراند 2مجاورة  6وبٌض ، بجهة : الحى االول محل 

ن جٌم رٌاضى ع 32312برلم  21111111، لٌد فى  51111.111احمد محسن احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 1وحدة  24عمارة  11منطمة  11، بجهة : الحى 

عن  32311برلم  21111121، لٌد فى  11111.111محمود احمد عبدالسالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مركز خدمات الحى الثالث سنتر جراند مول المحور المركزى 11تورٌدات كهربائٌة ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  32332برلم  21111125، لٌد فى  11111.111محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   على دمحم حاتم -  125

 شارع عمرو بن العاص 5بلون  15، بجهة : الفردوس مجاورة 

عن جٌم ،  32326برلم  21111121، لٌد فى  511111.111سالمان دمحم سالمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 13الدور االرضى للعمارات  1االول مجاورة  بجهة : الحى

عن بٌع المالبس فٌما  32343برلم  21111125، لٌد فى  45111.111وفاء سٌد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 2محل رلم  15عمارة  4مجاورة  12عدا المالبس العسكرٌة وتورٌدات فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : الحى 

عن  32333برلم  21111124، لٌد فى  15111.111ٌاسر عبدالناصر محمود ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 12سنتر النخٌل محل  11الومٌتال ، بجهة : الحى 

عن  32354برلم  21111126، لٌد فى  51111.111حالوتهم عبدالمطلب دمحم العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 11الحى  6مجاورة رلم  24عمارة رلم  2ت منزلٌة ، بجهة : وحدة رلم ادوا

عن مكتب  32362برلم  21111122، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم دمحم المعاصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 11عمرانٌة ثانٌة الحى ال 31عمارة  11مماوالت ، بجهة : شمة رلم 

عن  32356برلم  21111123، لٌد فى  5111.111د صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورهان ٌسرى عبدالحمٌ -  131

 أ الحى المتمٌز 3المجاورة  4عمارة  11تورٌدات عامة ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : شمة رلم 

عن مماوالت  32361برلم  21111123، لٌد فى  51111.111طلعت عوض على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم والء الدٌن عادل عبدالعزٌز دمحم سلطان وشركاه   شركة  ،  تجارة الساعات واالكسسوارات  ،رأس مالها    -  1

الطابك  g111، عن تجارة الساعات واالكسسوارات ، بجهة : الوحده رلم  32221برلم  21111113،لٌدت فى  111111.111

 االول مول مصر

 11111.111شركة  ،  تأجٌر سٌارات لصالح الغٌر ومماوالت عامة  ،رأس مالها      سٌاف رمضان عبدالحمٌد وشركاه -  2

علوى مركز  16، عن تأجٌر سٌارات لصالح الغٌر ومماوالت عامة ، بجهة : عمار رلم  32211برلم  21111112،لٌدت فى 

 2المدٌنة التجارى الحى الرابع المجاورة 

 51111.111ة  ،  تجارة واعمال جمٌع لطاعات االلومنٌوم ومستلزماتها  ،رأس مالها   عبد السالم دمحم امام وشركاه   شرك -  3

، عن تجارة واعمال جمٌع لطاعات االلومنٌوم ومستلزماتها ، بجهة : الدور االرضى بالعمار  32261برلم  21111112،لٌدت فى 

 محور الكفراوى 2مجاورة  3الحى  1321رلم 

شركة  ،  التصمٌمات الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة وتنفٌذ جمٌع الرسومات والحسابات الهندسٌة  دمحم على احمد وشرٌكه   -  4

لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة وتنفٌذ االعمال الكهرومٌكانٌكٌة للمنشأت وتصمٌم وتنفٌذ اعمال تنسٌك الحدائك وتورٌد وتركٌب اعمال رى 

 32224برلم  21111114،لٌدت فى  251111.111ل الكهرباء   ،رأس مالها   الحدائك والتورٌدات العمومٌة والتوزٌع فى مجا

، عن التصمٌمات الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة وتنفٌذ جمٌع الرسومات والحسابات الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة وتنفٌذ 

د وتركٌب اعمال رى الحدائك والتورٌدات العمومٌة االعمال الكهرومٌكانٌكٌة للمنشأت وتصمٌم وتنفٌذ اعمال تنسٌك الحدائك وتورٌ

 الخزان الحى الخامس 15شارع  222والتوزٌع فى مجال الكهرباء ، بجهة : 

ابتسام ابراهٌم الدسولى دمحم وشرٌكتها   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة والتشطٌبات الداخلٌة الالزمة واعمال  -  5

ت الداخلٌة طبما للرسومات وانشاء وتصمٌم وتورٌد وتركٌب وصٌانة الدوائر الكهربائٌة ودوائر االتصاالت التصمٌمات والدٌكورا

واللوحات الكهربائٌة ولوحات االتصاالت واجهزة التحكم وجمٌع انواع الصٌانة للمبانى والتجارة لالالت والمعدات الهندسٌة  ،رأس 

، عن التورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة والتشطٌبات الداخلٌة  32361 برلم 21111122،لٌدت فى  111111.111مالها   

الالزمة واعمال التصمٌمات والدٌكورات الداخلٌة طبما للرسومات وانشاء وتصمٌم وتورٌد وتركٌب وصٌانة الدوائر الكهربائٌة 

انواع الصٌانة للمبانى والتجارة لالالت ودوائر االتصاالت واللوحات الكهربائٌة ولوحات االتصاالت واجهزة التحكم وجمٌع 

 11محل  51عمارة  3مجاورة  13والمعدات الهندسٌة ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

تورٌد مستلزمات المصانع  -تورٌد االدوات الكهربائٌة -مصطفى السٌد توفٌك عثمان وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه  -  6

تورٌد االدوات  -، عن التورٌدات العمومٌه  32231برلم  21111112،لٌدت فى  51111.111والشركات  ،رأس مالها   

 مبنى ب على الدٌن لٌلة المدر 11تورٌد مستلزمات المصانع والشركات ، بجهة : محل رلم  -الكهربائٌة

 21111125،لٌدت فى  21111.111السٌد زكرٌا دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات كهرومٌكانٌكٌة  ،رأس مالها    -  3

الدور فوق االرضى مبنى ب مجمع على الدٌن لٌلة المدر الحى  11، عن تورٌدات كهرومٌكانٌكٌة ، بجهة : محل رلم  32345برلم 

12 

تجارة االدوٌه البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة  -1احمد محمود سمٌر عبدالبالى وشرٌكته   شركة  ،   -  2

التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه -2ائٌه والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل وتوزٌعهم والمكمالت الغذ

،لٌدت فى  11111.111والمستحضرات الصٌدالنٌة والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  ،رأس مالها   

ٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة والمكمالت الغذائٌه تجارة االدوٌه البشر -1، عن  32233برلم  21111113

التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمستحضرات الصٌدالنٌة -2والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل وتوزٌعهم 

هـ المجاورة الخامسة  21مطعة والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : شمة بالدور االرضى بال

 الحى الرابع الشٌخ زاٌد

 21111115،لٌدت فى  511111.111سٌد عبدالظاهر وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت واالستثمار العمارى   ،رأس مالها    -  1

 111شمة  22ارة ، عن المماوالت واالستثمار العمارى ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى االول المجاورة الرابعه عم 32236برلم 

 21111111،لٌدت فى  51111.111عمرو دمحم شاكر ابراهٌم وشرٌكٌه   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  11

 اكتوبر ثان 6 - 14عمارات النصر مجاورة  21الدور الثانى  21، عن االستثمار العمارى ، بجهة : وحدة رلم  32315برلم 

والمجد وشركاه   شركة  ،  تجارة المالبس وااللمشة ومستلزمات ولعب االطفال )فٌما عدا المالبس اسالم ممدوح رزق اب -  11

، عن تجارة المالبس وااللمشة ومستلزمات  32233برلم  21111115،لٌدت فى  111111.111العسكرٌة(  ،رأس مالها   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5رضى بالمركز التجارى الترفٌهى فاملى مول بالمطعة الدور اال 44ولعب االطفال )فٌما عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : محل 

 منطمة الفاصل السكنى السٌاحى امام الحى االول

،لٌدت فى  21111.111وحٌد دمحم عبدالواحد وشركاه   شركة  ،  الخدمات الزراعٌة واالستثمار العمارى   ،رأس مالها    -  12

المجاورة الخامسة الحى الخامس  145ثمار العمارى ، بجهة : عمارة ، عن الخدمات الزراعٌة واالست 32232برلم  21111115

 امام سٌرامٌن البدر 1شمة 

عماد دمحم محمود عبدالسالم وشرٌكٌه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة واالعمال الهندسٌة  ،رأس مالها    -  13

ٌدات العمومٌة والمماوالت العامة واالعمال الهندسٌة ، بجهة : ، عن التور 32224برلم  21111113،لٌدت فى  111111.111

 الدور االرضى 3محل  5مجاورة  4سنتر الرباح الحى 

 21111111،لٌدت فى  11111.111كرٌم دمحم عفٌفى وشركاه   شركة  ،  الامة وادارة وتشغٌل المطاعم  ،رأس مالها    -  14

شارع المستمبل الحى الثانى بمشروع كورت ٌارد  aبلون رلم  121اعم ، بجهة : ، عن الامة وادارة وتشغٌل المط 32263برلم 

 الشٌخ زاٌد

برلم  21111111،لٌدت فى  121111.111دمحم سٌد سالمه دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة  ،رأس مالها    -  15

 الثامنة الحى االول المجاورة 1523، عن المماوالت العمومٌة ، بجهة : عمارة رلم  32252

 -عالء دمحم حمدان وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة والتورٌدات العمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته -  16

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات لتمدٌم جمٌع -الامة وتشغٌل وادارة السوبر ماركت واالسواق التجارٌة تجزئة وجمله 

الامة  -تحمٌص وطحن وتعبئة وتغلٌف البن  -تعبئة وتغلٌف جمٌع المنتجات الغذائٌة والزراعٌة  -المشروبات والماكوالت والتٌن واى

،لٌدت فى  51111.111وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ المنتجات الغذائٌة وتبرٌدها وتجمٌدها   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل  -ة وتوزٌع المواد الغذائٌة والتورٌدات العمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته، عن تجار 32212برلم  21111112

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات لتمدٌم جمٌع المشروبات  -وادارة السوبر ماركت واالسواق التجارٌة تجزئة وجمله 

الامة وتشغٌل  -تحمٌص وطحن وتعبئة وتغلٌف البن  -ذائٌة والزراعٌة تعبئة وتغلٌف جمٌع المنتجات الغ -والماكوالت والتٌن واى

بالمجاورة  1422الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ المنتجات الغذائٌة وتبرٌدها وتجمٌدها ، بجهة : الدور االرضى بالعمارة 

 السابعة بالحى االول

برلم  21111126،لٌدت فى  15111.111،رأس مالها     احمد كمال وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال تشغٌل المعادن -  13

 6م المحصورة لسم  13/2بلون  1بالعمار الكائن فى المطعه رلم  1، عن المٌام باعمال تشغٌل المعادن ، بجهة : الشمة رلم  32355

 اكتوبر اول

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    11111رشا محروس سٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد لترن التجارة



 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

تم محو/شطب السجل  محو    21111114، وفى تارٌخ    31314عفاف دمحم سٌد حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    21142محمود عبدالظاهر عبدالحمٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 د لترن التجارةالسجل  محو المٌ

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    21442محمود سٌد الفولى دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

ب السجل  تم محو/شط   21111114، وفى تارٌخ    23152اٌه هللا ٌوسف عبده شالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    14166السٌد عبدالحمٌد عبداللطٌف عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    26151امل ماهر مختار خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    4341ممدوح حسٌن عباس مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21111115رٌخ ، وفى تا   16232امٌن مصطفى كمال حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    21111116، وفى تارٌخ    16314العربى للبمل البرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    31263 فتحى السٌد اسماعٌل الشاذلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 11

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111116، وفى تارٌخ    31211حسن شكرى ٌوسف احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    24215ك لٌده برلم : محمود عبدالعزٌز احمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 13

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    31216شٌماء سعٌد احمد على عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    25213تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هانى محمود حماد خمٌس  ،     - 15

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    23636ماهٌنور سٌد دمحم سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    23136لعزٌز دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حمدى عبدا   - 13

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    12122تامر صالح على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    23136مد على عبدالعظٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اح   - 11

 محو المٌد لترن التجارة



 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

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    26135همت دمحم عبدالحمٌد زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 التجارةمحو المٌد لترن 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    23361دمحم خالف متولى حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    23512جٌهان لطفى سلٌممان الٌاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 حو المٌد لترن التجارةالسجل  م

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    24126اندرو مجدى نصر عزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو المٌد لترن التجارة

سجل  تم محو/شطب ال   21111112، وفى تارٌخ    31132حسن ناصر حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    21111112، وفى تارٌخ    24614حسن دمحم حسن سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 المٌد لترن التجارة

شطب السجل  تم محو/   21111111، وفى تارٌخ    21123احمد سامى دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محوالمٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    24223دمحم عبدالمنعم دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111124رٌخ ، وفى تا   14315وفاء عبدالكرٌم محمود عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111124، وفى تارٌخ    24553مها عبدالحلٌم عبدالسالم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    22231ضاحى عطا امٌن عطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  محو    21111125، وفى تارٌخ    11341عادل مصباح سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    13132مروة دمحم عزالدٌن سلٌمان ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  محو المٌد لترن التجارة

ل  تم محو/شطب السج   21111123، وفى تارٌخ    12342اٌمن دمحم السٌد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111122، وفى تارٌخ    22116هانم محمود نصٌر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو المٌد لترن التجارة

حو/شطب السجل  تم م   21111122، وفى تارٌخ    12241فرٌد احمد احمد الدالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو المٌد لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   31411دمحم حسن برعى شمروخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   32133محمود الشحات عبدالواحد زغلول  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111114وفً تارٌخ ،   32131سهٌر احمد طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   24432عواطف عبدهللا السٌد شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111116وفً تارٌخ ،   25156سعٌد حسن السعٌد دراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116ٌخ ، وفً تار  32215عبدالرحمن دمحم جابر عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   61111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111116وفً تارٌخ ،   6135حسام دمحم عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   11111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113وفً تارٌخ ،   13651على محمود على الخمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   13363مداح توفٌك حسٌن نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   31536وائل شعبان محمود عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   23163ولٌد حسان دمحم مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112رٌخ ، وفً تا  21324نانسى دمحم الطاهر دمحم عوض هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   111111.111،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111114وفً تارٌخ ،   22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111113رٌخ ، وفً تا  5343شعبان سٌد احمد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111112وفً تارٌخ ،   12343ضٌاء نزٌه عبدربه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112وفً تارٌخ ،   11111اشرف سٌد سلٌمان عشماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111112ٌخ ، وفً تار  21213احمد عبدالمرضى دمحم عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111111وفً تارٌخ ،   21362فاٌزة صالح عبدالصبور خلٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111111وفً تارٌخ ،   31115حماده سٌد هلٌل حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   23243سالم رمضان سالم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  21111121وفً تارٌخ ،   2515احمد دمحم احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111124وفً تارٌخ ،   21321ساره دمحم الفائك عبدالعزٌز بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   26164فتحى حمدٌنه حامد عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   12321احمد عاطف احمد سلٌمان كشاف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111125وفً تارٌخ ،   31636احمد رمضان دمحم الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111125وفً تارٌخ ،   31416بسنت هشام شحاته العطار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111123وفً تارٌخ ،   14113االمٌر مهدى عبدالمعطى على الحصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111123وفً تارٌخ ،   11221محسن شعبان دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25111.111اله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111123وفً تارٌخ ،   21345دمحم حسن السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111123رٌخ ، وفً تا  31312ودٌع فاٌك بطرس وهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   13161احمد ابوالفتوح محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   111111.111له ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   16622ٌسرى محمود عبدالاله احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21111122تارٌخ ، وفً   26414الشامى للموازٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21111122وفً تارٌخ ،   31264امٌرة توفٌك كامل ابولمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   51111.111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111122وفً تارٌخ ،   32213رامى رفعت اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  31253محمود عباس حمزه متولى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الحى السادس 2مجاروة  41عمارة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113خ وفً تارٌ 32212دمحم محمود عمارى شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 مول اجٌاد انفنتى الحى السادس الدور الثانى B63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32222حلمى ناجح حلمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

  مكرر 213الـتأشٌر:   ، الحى الثامن مول فاٌف استار محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  32223احمد دمحم عواد فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 المول التجارى 1، حدائك كمبوند المنتزة محل رلم 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21111113وفً تارٌخ  32211عبدالرحمن جابر دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 22شمة  4سنتر النهى الحى الخامس مجاورة  33الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32222دمحم عبدالرحمن نصار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 31السنتر التجارى محل  1مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21111114وفً تارٌخ  32223ى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد حمد -  3

 السنتر التجارى 1مجاورة  6حى  1محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32232حسٌن على حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الدور االرضى 211لطعه  2، الحى الثالث مجاورة   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  32233صابرٌن دمحم عادل دمحم توفٌك شمردل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 6شمة  11عمارة  2وصف الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  32226اسماعٌل عبدالمادر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الحى االول 111سنتر المدس محل رلم  3وصف الـتأشٌر:   ، الٌشخ زاٌد مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114رٌخ وفً تا 31621احمد السٌد عبدالعزٌز طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مجمع على الدٌن مبنى أ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  22221حسام عبدالمنعم عبدالعال السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 /د الحى الخامس عمد ثانى المجاورة الثانٌة المحور المركزى46عمار رلم  4وصف الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  25156سعٌد حسن السعٌد دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 11الحى  2مجاورة  2ب سنتر النخٌل 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32231عى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر محمود بر -  14

 63سنتر االمراء محل رلم  1مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 



 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

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  22221حسام عبدالمنعم عبدالعال السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

/د الحى الخامس عمد ثانى المجاورة الثانٌة 64عمار رلم  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع )ممر ادارى( بالعنوان مكتب رلم  وصف

 المحور المركزى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32231على عبدالعزٌز الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 منطمة الحٌاة مشروع حٌاه السلمانٌة 41125لطاع  15رلم الـتأشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32225أٌه ممدوح على ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 عمارة التوسعات الشمالٌة 61ال  23الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  32241لٌده برلم     ٌحى اسماعٌل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  12

  11الحى  3مجاورة  11عمارة رلم  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  31346احمد صالح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الحى الرابع  31مدٌنة التجارى محل الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مجمع ال

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  11114مروة احمد محسن دمحم احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  151عمارة  1شمة  11وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مساكن ابو الوفا الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  26145جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعظٌم احمد عبدالعظٌم احمد ، تا -  21

 دور اول 4أ لطعه  6وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ابنى بٌتن منطمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  32115كٌرلس مسعود مٌخائٌل حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 1محل رلم  22عمارة   4مجاورة  6، اصبح العنوان الحى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  32231اٌهاب كمال احمد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 2114وحده  164الـتأشٌر:   ، المنطمٌه الصناعٌة االولى لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111115وفً تارٌخ  32234د ،  سبك لٌده برلم    محمود فخرى طلعى ابراهٌم ، تاجر فر -  24

 316مكتب  3سنتر االردنٌة مرحلة  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111116وفً تارٌخ  32251خالد شاهر دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 اسواق صبوره الحى المتمٌز  سنتر 15، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32246سمٌره عبده دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 سوق الحى السادس 314الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  21111116فً تارٌخ و 21161وائل عبدالخالك على عبدالخالك الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 11الحى  11مكتب  3الدور  2, وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مشروع سٌتى ستار المحور المركزى برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  31241اسالم مصطفى طلبه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 6الحى  12مجاورة  15عمارة  3العنوان شمة الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  32244احمد عبدالعزٌز عبدالرحمن المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 3الدور  2وصف الـتأشٌر:   ، مول السوٌدى المحور المركزى الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  32245تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد كامل ابراهٌم الشٌخ موسى ، -  31

 2شادر فاكهة عنبر  13وصف الـتأشٌر:   ، سوق الجمله وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32241عز الدٌن دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الشٌخ زاٌد 43عمارة  1الحى االول مجاورة  1، محل رلم الـتأشٌر:   



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32241دمحم سٌد دمحم االمٌر عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 2ب مجاورة  3عمارة  11الحى  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32221سبك لٌده برلم     احمد السٌد عبدالبالى الروبى ، تاجر فرد ،  -  33

 2مشروع ابناء الجٌزة مرحلة  21عمارة  311الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32243عمر سعد محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ارضى مبنى و سنتر مٌن مان 12أ محل  62/  3كزى ق الـتأشٌر:   ، المحور المر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32242دمحم هاشم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 1مكتب رلم  343التوسعات الشمالٌه العمرانٌه االولى لطعه رلم  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32243رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منى رواش حامد على -  36

 ارضى 1الـتأشٌر:   ، ابنى بٌتن منطمه اولى سنتر الجهاز محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111116وفً تارٌخ  32242ساره ابوالعال زاٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  2دور  5شمه  1221عمارة  2مجاورة  4أشٌر:   ، الحى الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  32253دمحم رفٌك عبده عثمان البطرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 كزىبعد االرضى مجمع ماجدة للفنون الحى السابع المحور المر 4الدور االخٌر  23وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32254دمحم احمد عٌد عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 1م وحدة ادارٌه  2الـتأشٌر:   ، الحى السادس الشباب عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32255عمر دمحم عبدالعلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 11الحى  2محل  1/3الـتأشٌر:   ، مشروع الهٌئة العامة للتعاونٌات البناء واالسكان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32256مصطفى العدلى عامر مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 2326عمارة  2محور الكفراوى الحى  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32251وائل ثابت شكرهللا سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 21عمارة  1محل رلم  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32252 فتحى عبدالحمٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  43

  Bs2-1 (Bs2-3وحدات ارلام  s2الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مشروع الممشى مبنى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  21351هارون فرج فنجرى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المنطمه الصناعٌة 133م لطعه رلم  311الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  32253دمحم سٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 1مجاورة  215ة ، الحى الرابع الدور االرضى عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32261دمحم ممدوح محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 11الـتأشٌر:   ، الحى الثالث مجاورة الثانٌه سنتر اكتوبر جراند مول مركز خدمات حى الثالث مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32262بك لٌده برلم    حاتم السٌد سالم حسٌن ، تاجر فرد ،  س -  43

 23سنتر االردنٌه محل رلم  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  11313مٌنا مٌالد حلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 دٌاموند مول  13ل رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  21351هارون فرج فنجرى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 المنطمه الصناعٌة 133م لطعه رلم  311الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مخازن الشباب 



 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 تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  32251سبك لٌده برلم      سلمى مصطفى حسٌن عبدالنبى ، تاجر فرد ، -  51

 دور ثانى  21وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بالم هٌلز منطمة المحالت محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32261احمد دمحم عفٌفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 3/151لطعه  6لمخازن الكبٌرة الصناعٌة الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111111وفً تارٌخ  32264رشا فتحى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 حدائك اكتوبر B3الحى  4الدور العلوى شرٌحه  34من الوحدة  1، غرفه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  32266جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عثمان شعبان ابوزٌد ، تا -  53

 د  25مكتب  2سنتر النخٌل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  32263اشرف منسى مرزوق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع الخزان  354عمارة  1,2محل  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  14314دمحم هالل عبٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شارع زكرى ادرٌس  5، 

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 21111112وفً تارٌخ  32232دمحم رٌاض سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الحى السادس 111مول تعاونٌات  31، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  3161على مصطفى عبدالعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الشٌخ زاٌد 5محل  24عمارة  1مجاورة 1وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  3161عبدالعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على مصطفى -  52

 الشٌخ زاٌد 5محل  24عمارة  1مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21111112وفً تارٌخ  32262مركز عبدهللا لصٌانة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 3الحى  3سنتر الشرق االوسط مجاورة  21الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32265عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 6سنتر الهدٌه مجاورة  a2وحدة  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111112وفً تارٌخ  14314ٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم هالل عب -  61

 شارع زكرى ادرٌس بنشاط مماوالت عمومٌة 5، اضافة ممر ادارى كفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32231عبدالرحمن اسامه ٌسرى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الشٌخ زاٌد 11الحى  4مجاورة  2عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32236صٌدلٌه د/ اٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 شرلٌهالحى االول التوسعات ال G1/G11الـتأشٌر:   ، بالم هٌلز محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  11221لناوى على على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 مجمع اضواء العاصمة 3مبنى و المنطمه الصناعٌه  112ورشه رلم  112الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  23643،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن لطفى صادق ، تاجر فرد  -  65

 5محل رلم  45االتحاد التعاونى عمارة  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 21111113وفً تارٌخ  31366على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 2الدور الرابع مكتب  261، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الرابع عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32222بدور سٌد دمحم حسن عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الدور االول 33الـتأشٌر:   ، مول سٌتى سكٌب الحى العاشر محل 



 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 ,  21111113وفً تارٌخ  32221دمحم اسماعٌل صابر عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ممر ادارى 5الدور الرابع مكتب  3سٌتى ستار برج  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113ٌخ وفً تار 32234احمد صالح عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ز مشروع سٌتى الدور الثالث 2عمارة  12الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32232دمحم مجدى عبدالعزٌز شانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 1المحور المركزى مجاورة  22الـتأشٌر:   ، الحى االول 

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  32235عفاف جاد الكرٌم عبدالممصود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 2محل رلم  33عمارة  1مجاورة  12, وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21111113وفً تارٌخ  32233حمدى محمود السٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 4شمة  111الـتأشٌر:   ، الحى السادس عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32221مصطفى عالء الدٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 شارع جمال عبد الناصر 1بالحى  1محل  2الـتأشٌر:   ، اسواق التعمٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32231تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامح شولى بشاى فرج ، -  34

 الشٌخ زاٌد 3حى  1السوق التجارى مجاورة  B2نموذج  4الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  11141حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بالدور االرضى مٌدان الحصرى 31محل رلم  1مجاورة  1تأشٌر:   ، الحى الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  32225احمد دمحم اسماعٌل بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 1الحى  2سوٌمة التعمٌر  41الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22331رد ،  سبك لٌده برلم    احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر ف -  33

 ش الشٌخ دمحم عبده هٌئة التدرٌس 21الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر اصبح بالعنوان 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 امام الحصرى 5الـتأشٌر:   ، اصبح رئٌسى بدال من رئٌسى اخر بالعنوان سنتر االمرٌكٌة برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -الشٌخ زاٌد  11الحى  51ر عما -الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الرئٌسى شمة بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ش المطافى ابٌس المرٌة الثانٌة بجوار سعد البمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22115،  سبك لٌده برلم     عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد -  21

 -الشٌخ زاٌد  11الحى  51عمار  -الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الرئٌسى شمة بالدور االرضى 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21111114وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ش المطافى ابٌس المرٌة الثانٌة بجوار سعد البمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 عبده هٌئة التدرٌسش الشٌخ دمحم  21الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر اصبح بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 امام الحصرى 5الـتأشٌر:   ، اصبح رئٌسى بدال من رئٌسى اخر بالعنوان سنتر االمرٌكٌة برج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111114وفً تارٌخ  32223برلم     خالد دمحم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

  2الحى  4سنتر اللؤلؤة مجاورة  2، اصبح العنوان محل 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 , وصف  21111114وفً تارٌخ  11141حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الدور االرضى سٌتى سكٌب مول المحور المركزى 11ن الوحدة رلم الـتأشٌر:   ، اصبح العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  11141حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سراٌات المعادى 313لطعه رلم  1شارع  111الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  11141س الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حجازى للمالب -  22

 شارع الهرم محل بالدور االرضى 111الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21111114وفً تارٌخ  11141حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

بالدور  11الدور االول سٌتى سكٌب مول المحور المركزى لٌصبح الوحدة رلم  B 25الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن  محل 

 االرضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  11141حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بالدور االرضى مٌدان الحصرى 31محل رلم  1مجاورة  1اح فرع بالعنوان الحى الـتأشٌر:   ، افتت

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  11123خالد عبدالكامل سٌد احمد عبدالراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بالعنوان جزٌرة راجح  55111ال وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط حظٌرة مواشى وادرار البان براسم

وفً تارٌخ  11123تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / خالد عبدالكامل سٌد احمد عبدالرضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 55111تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط حظٌرة مواشى وادرار البان براسمال  21111113

 نوان جزٌرة راجح بالع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32213رامى رفعت اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 االتحاد التعاونى 64عمارة  3محل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113ارٌخ وفً ت 32214خالد عبدالبالى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 11سنتر اللؤلؤة محل  2مجاورة  1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32211ممدوح فوزى زكى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 1شمه  21عمار  6مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  1626الوهاب ابراهٌم عبدالوهاب ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  16

 شمال السلم  2مكتب  363عمارة  2مجاورة  2وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  32221منصور عبدالعزٌز عبدالمولى الغول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  2شمة  11عمارة  2مجاورة  12وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113ٌخ وفً تار 32226تٌسٌر عبدالتواب عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  2محل  11عمارة  3مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  5343شعبان سٌد احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 63رى محل رلم سنتر الحسٌن التجا 1، تصحٌح العنوان لٌصبح الحى السادس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  32212حسن بدر امام عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 اسكان عائلى النرجس  152عمارة  1الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113فً تارٌخ و 32222محمود عبدالعزٌز دمحم عبدهللا غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 جنوب االحٌاء  6اسكان لومى الحى  31عمارة  3وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111113وفً تارٌخ  32215مروه سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 5مكتب رلم  211، الشٌخ زاٌد شارع المستمبل عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  32223محمود شعبان ابوسٌف سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 دور ارضى  3شمة  13عمارة  4مجاورة  13وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  24452   صدام لخدمات المحمول والكمبٌوتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  114

 2محل  1عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  32211عبدالنبى عبدالغفار دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 متر المنطمة الصناعٌة  311مخازن الشباب  224وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  32213باسل عبدالناصر رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 4محل رلم  14عمارة  1مجاورة  12وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  21421لٌده برلم    اسامة شعبان شلبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  113

  12مبنى أ مجمع على الدٌن الحى  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  32311سامٌه لناوى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 فدان 211 -سنتر أ  3مكتب ادارى رلم  3، سوق   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111112وفً تارٌخ  32216عادل الفى خلٌل بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 المنطمه الصناعٌه الثالثة  146أ لطعة  2مجمع  243الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32314فرد ،  سبك لٌده برلم     عادل صبحى شكرهللا سٌدهم ، تاجر -  111

 اكتوبر ثان 23عمارة  4شارع دولسى مجاورة  1محل  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32311مٌالد رزق مسعود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 مٌجا مول الحى المتمٌز 3، محل رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32315احمد صالح رضا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 5الدور الرابع مكتب  3مول سٌتى ستار برج  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  32312لٌده برلم     فاطمه محمود عزمى حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك -  113

 1الدور االرضى شمة  414لطعه  2مجاورة  4وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32314محمود دمحم محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 2محل  26عمارة  2مجاورة  1ى الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32316اسالم صالح دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 1محل رلم  51عمارة  1مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  32313مٌالد فوزى عجاٌبى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ابراج سٌتى ستار 3الدور الثالث  12وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32312احمد محسن احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 1وحدة  24عمارة  11منطمة  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32313احمد هشام محمود دمحم عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 5,4كمبوند ذا ادرس السوق التجارى محلٌن  1مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111ً تارٌخ وف 32311سامى ناجى صالح ابسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  25م لطعه  311الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111111وفً تارٌخ  32312دمحم رجب محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 سنتر لوجراند 2مجاورة  6الـتأشٌر:   ، الحى االول محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  32313ت عبدهللا على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صفو -  121

 3محل رلم  4عمارة  3وصف الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  32311سهٌله صبرى صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الدور االرضى 12سنتر الزمردة البشاٌر محل رلم  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  32316مصطفى احمد عبدالعال عالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 332عمد اول لطعة  5الحى  2الدور االرضى مجاورة  1وصف الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32312اٌمن دمحم السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 44عمارة  1الحى  2الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد محل 

العنوان , وصف تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  32313عبدهللا جمال عطٌه الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 3الـتأشٌر:   ، حى البشاٌر سنتر الزمردة مكتب ادارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  23163ولٌد حسان دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 شارع شهاب المهندسٌن 11عمار  2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32311محمود احمد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 مركز خدمات الحى الثالث سنتر جراند مول المحور المركزى 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32322ماهر عوده عالم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 12سنتر العتابى محل رلم  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111121وفً تارٌخ  32331لؤى دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 13مشروع اسكان النصر لطعة رلم  22عمارة  11، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  25351عالء عبدهللا سٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الرابع المجاورة الخامسة سنتر الرباح التجارى محل رلم 

مال التشطٌبات المتكاملة والمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ الفرعونٌة الع -  131

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى الرابع المجاورة الخامسة  21111121وفً تارٌخ  25351

 3سنتر الرباح التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32323سبك لٌده برلم     حكٌم خلٌل مسٌحه خلٌل ، تاجر فرد ،  -  132

 م ارض 2سنتر الحسٌن محل  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32326سالمان دمحم سالمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 13دور االرضى للعمارات ال 1الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32323حنا مرزق حنا عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  2دور  1أ على 212الـتأشٌر:   ، مجمع مبارن الصناعى محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  32331دمحم حسن غالب محمود النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 23الدور الرابع شمة  4عمارة  2مجاورة  13وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  32321محمود السٌد حافظ على شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 1شمة  6عمارة  4مجاورة  11وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  32321سعٌد دمحم سعٌد احمد المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 مبنى أ مجمع على الدٌن لٌلة المدر 214وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 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 ,  21111121وفً تارٌخ  32324ه برلم    احمد عبدالستار عبدالعظٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  132

 2محل  45وصف الـتأشٌر:   ، الحى الخامس عمد اول ق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  32325سماح ابراهٌم دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ى السابع الح 312مكتب  2الـتأشٌر:   ، سنتر االردنٌة برج

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  32321عالء السٌد عبدالحفٌظ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 3شمة رلم  112عمارة  3وصف الـتأشٌر:   ، الحى السادس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121رٌخ وفً تا 32322دمحم دمحم على شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 26سنتر الحرٌة محل رلم  5الـتأشٌر:   ، الحى الخامس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  32332اٌمان دمحم سامى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الدور الثانى 14المهندسٌن محل  سنتر 1الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  32333ٌاسر عبدالناصر محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

  12سنتر النخٌل محل  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124خ وفً تارٌ 32333منى رمزى سعٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الشٌخ زاٌد 4مجاورة  11الحى 2/3عمارة  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  25411عاطف فاٌز ابراهٌم السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 اٌة 3ارضى  12زاٌد مول المعز محل  الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد روضة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  32336احمد السٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 2الدور االرضى مول فاٌف ستار الحى  215الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  14113رلم    دعاء عبدالرحمن ذكى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  143

 165ورلم 163الدور االرضى رلم  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المنطمة الصناعٌة الثالثة عنبر رلم 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21111124وفً تارٌخ  32334هند السٌد محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 عمارة أ/د الدور االرضى الحى السابع 11الـتأشٌر:   ، سنتر على الدٌن محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  32335احمد سعٌد سٌد محمود دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الشٌخ زاٌد 13لحى ا 31رلم  12وصف الـتأشٌر:   ، بٌفرلى هٌلز مول فور مكس محل بً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  31666احمد مصطفى احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 4محل  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مجمع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111124وفً تارٌخ  15341   سامح احمد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  151

 مجمع الشرق االوسط المنطمة الصناعٌة الثالثة 111الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  32342دمحم صالح دمحم احمد عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الشٌخ زاٌد 3الحى االول مجاورة  5عمارة  4، وحدة رلم الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان  21111125وفً تارٌخ  32331محمود دمحم محمود الشربٌنى احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 15مكتب  2سنتر االردنٌة برج  3, وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  32341جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن احمد ابراهٌم احمد ، تا -  154

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 2214الـتأشٌر:   ، المجمع الثانى والثالث مجمع كرنفال الصناعى لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  32343ابراهٌم عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 31شمة  56عمارة  2الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 



 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

تعدٌل العنوان , وصف تم  21111125وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان  ش المطافى ابٌس المرٌة الثانٌة بجوار سعد البمال

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  32342حسنى عاطف حسنى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 111حى الزهور مشروع  61ر رلم بالعما 4وصف الـتأشٌر:   ، وحدة ادارٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان  ش المطافى ابٌس المرٌة الثانٌة بجوار سعد البمال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  31636دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رمضان دمحم الصعٌ -  151

 الحى العاشر 2شمة  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ابراج سٌتى ستار برج 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21111125وفً تارٌخ  32341عامر عبدهللا صدٌك فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

  1د شمة 15عمارة  2الـتأشٌر:   ، الحى السابع مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  31416بسنت هشام شحاته العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

ٌه الغٌر بالعنوان الكائن لطعه الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط ورشة تجارة واخشاب وتمطٌعها وراس مال خمسون الف جن

 مخازن الشباب 211

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  12321احمد عاطف احمد سلٌمان كشاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 22الدور االرضى محل  1سٌتى ستارز برج  11وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  32332حاتم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم  -  163

 شارع عمرو بن العاص 5بلون  15الـتأشٌر:   ، الفردوس مجاورة 

 تم تعدٌل العنوان , 21111125وفً تارٌخ  32344حلمى مأمون محمود شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 112محل  A2مول المعز مبنى  2مجاورة  12وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111125وفً تارٌخ  32343وفاء سٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 2محل رلم  15عمارة  4مجاورة  12، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  31416ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسنت هشام شحاته العطا -  166

 مخازن الشباب 211الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111125وفً تارٌخ  4623عبدهللا عبدالحمٌد مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 12ع على الدٌن مبنى أ المحور المركزى الحى مجم 313الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل  21111125وفً تارٌخ  32346حازم حسام الدٌن اسماعٌل عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 حدائك اكتوبر 125الدور االول وحدة  51العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مشروع دجلة جاردنز عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  22224رون الغرابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤمن حسن مب -  161

 الحى االول المجاورة االولى 214عمارة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  32352كامل نبٌه عٌسى العتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الشٌخ زاٌد 11سنتر العتابى الحى  33الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  32351دمحم صالح دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 منطمة ابو الوفا 1سوق  11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21111126وفً تارٌخ  32351مماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رفاعى لل -  132

 5شمة  3مجاورة  111عمارة  6، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  31341دمحم محمود محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 3الدور الثالث االمرٌكٌة الحى  1عدٌل العنوان لٌصبح/ عمارات على الدٌن عمارة هـ شمة الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111126وفً تارٌخ  32353سامح زهران على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الثالثالدور  4مجاورة  46سنتر الحرمٌن محل  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  13522مراد السٌد دمحم محمود عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

المحور  13/1الدور الثانى مول روٌال تاورز الممام على المطعه رلم  215وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مكتب رلم 

 النورالمركزى خلف التوحٌد و

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  32341االمٌر للمماوالت العامة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 2فدان شمة  31اسكان عائلى  135وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126رٌخ وفً تا 32354حالوتهم عبدالمطلب دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 11الحى  6مجاورة رلم  24عمارة رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32363عهدى نصٌف مٌنا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

  11المحور المركزى الحىبالدور االرضى  121الـتأشٌر:   ، سنتر الفٌروز وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32362هبه دمحم احمد دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 مدٌنة الفردوس شرطة  22الدور االرضً عمار  6الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32352م    دمحم على عبدالعظٌم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  121

 الدور االرضى 4شمة  111عمارة  111الـتأشٌر:   ، الحى السادس مساكن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32351مٌنا عزت زخارى جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 م بدٌل العشوائٌات الحى السادس53ن اسكا 36عمارة  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  32361عصام سلٌمان الدٌدامونى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 14شمة  16وصف الـتأشٌر:   ، الحى السادس عمارات ابو الوفا عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32364برلم     اٌهاب احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  123

 الـتأشٌر:   ، مركز خدمات الحى العاشر بعد سنتر المرشدى

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  31113هانى ٌونان خلٌل جرجس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 اوراسكوم مول تمر حنه  3وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111123ارٌخ وفً ت 32356نورهان ٌسرى عبدالحمٌد صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 أ الحى المتمٌز 3المجاورة  4عمارة  11وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32353دمحم احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 2محل رلم  53عمارة  1مجاورة  12الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  32361طلعت عوض على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الحى السادس ابو الوفا 44عمارة  2الـتأشٌر:   ، شمة 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21111122وفً تارٌخ  32362مصطفى دمحم دمحم المعاصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 11عمرانٌة ثانٌة الحى ال 31عمارة  11الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  22112حسام الدٌن عبدالسالم فرغلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بحى االشجار  2وصف الـتأشٌر:   ، السنتر التجارى محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  32331ٌظ محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هرٌدى عبدالحف -  111

 الشركة االمرٌكٌة دور ارضى  52وصف الـتأشٌر:   ، محل 

وفً تارٌخ  1112مستودع عماد للمشروبات الغازٌة ومنتجات شركة االهرام للمشروبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

شارع عبدالعزٌز فهمى استانلى دور ارضى  41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان  21111122

بنشاط منفذ بٌع مٌاه غازٌة ومنتجات شركة االهرام للمشروبات وبٌع مواد غذائٌة والبٌرة والوجبات السرٌعة الجاهزة بجمٌع  1محل 

 انواعها

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  11236احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح سعد  -  112

 1شمه رلم  36بٌت العٌله عمارة رلم  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح حى 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21111122وفً تارٌخ  31264امٌرة توفٌك كامل ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الحى السادس 132,134,135الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح سنتر االردنٌة اسكان المستمبل جنوب االحٌاء محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  32365اشرف على حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 Aven ue 22منطمه محور كرٌزى ووتر مول  22لطعه رلم  3بع مبنى الدور الرا 413الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  32363سعد زغلول عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الشٌخ زاٌد 42عمارة  4مجاورة  16الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  22111،  سبك لٌده برلم    عماد حمدى محمود امام ، تاجر فرد  -  116

 م  311 - 142الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح مخازن الشباب لطعه اللم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  32334هند السٌد محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 3ع ) أ/و ( بعد الدور االرضى الحى  11ر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح سنتر على الدٌن محل رلم الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  32331دمحم احمد فتح هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 م / م . ص311منطمة مخازن الشباب  33الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  13161احمد ابوالفتوح محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى بنشاط تصنٌع وحدات موبٌلٌا براس مال 

 نٌع وحدات موبٌلٌا حماممائةالف جنٌه بالسمه التجارٌه دوفو لتص 111111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111122وفً تارٌخ  32366هانى لطفى ابوحمادى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 1مج  1سنتر على الدٌن  1الدور االرضى مبنى  4الـتأشٌر:   ، الحى الرابع محل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  31253محمود عباس حمزه متولى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وجبات غذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  31621احمد السٌد عبدالعزٌز طلحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  25156سعٌد حسن السعٌد دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 الكمبٌوتر ومستلزماته ( تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌة ومماوالت ) فٌماعدا



 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 النشاط , وصف 21111115وفً تارٌخ  26145عبدالعظٌم احمد عبدالعظٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  اضافة نشاط متعهد نمل عمال

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد21111115وفً تارٌخ  31346احمد صالح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اصبح النشاط تجارة وتوزٌع االجهزة المنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  21521دمحم عبدالناصر محمود عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد لطع غٌار سٌارات واصالحها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111116وفً تارٌخ  24432شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عواطف عبدهللا السٌد -  3

 التأشٌر:  اصبح النشاط ادارة وتشغٌل مطاعم ومماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة )ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته(

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113 وفً تارٌخ 13651على محمود على الخمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافة نشاط مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  31331حامد دمحم حامد دمحم عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة اكسسوارات ولطع غٌار موباٌالت وتورٌدات عامه )فٌماعدا الكمبٌوتر واالنترنت(

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  22323تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى عبده محمود مجاهد بحٌرى ، -  11

التأشٌر:  اضافة نشاط/ خدمات ادارٌة وتدرٌب وتأهٌل الشركات على انظمة االٌزو وتركٌب وصٌانة انظمة االطفاء واالنذار 

 2111سنة ل 221)فٌماعدا خدمات االنترنت وخدمات االمن والحراسه( بموافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111111وفً تارٌخ  11562اسامة على دمحم المحاربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استثمار عمارى وتجارة االالت والمعدات

تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  23362  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى ستٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  12

 النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌد مواتٌر السٌارات

تم 21111111وفً تارٌخ  23362تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى ستٌل لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ٌر السٌاراتتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌد موات

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  23362النواوى ستٌل للتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌد مواتٌر السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  14321مصطفى امٌن دمحم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تصنٌع االعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  31536وائل شعبان محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ استثمار عمارى والغاء نشاط/ ادارة الكافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  31312شٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر ابراهٌم على ال -  13

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه )فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته(

تم تعدٌل النشاط , 21111112وفً تارٌخ  22432اصبح االسم التجارى سوبر ماركت رزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  اصبح النشاط سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111112وفً تارٌخ  22432رزة لالدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اصبح النشاط سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  23552خالد دمحم عبدالحمٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌه فٌماعدا الكمبٌوتر واالنترنت



 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 النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  21231اٌهاب عزمى عبدالعزٌز رفعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 عمارى الدفع الفورى فٌما عدا االنترنتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استثمار 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  23643عالء الدٌن لطفى صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وتركٌب االدوات الكهربائٌة الخاصة باعمال الدٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  22331فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر -  23

 اصبح النشاط سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصبح النشاط سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111114وفً تارٌخ  11222فٌك والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء مصطفى ش -  25

 التأشٌر:  اضافة نشاط مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  24452صدام لخدمات المحمول والكمبٌوتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 ٌصبح/ دفع الكترونى وخدمات محمولوصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط ل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111112وفً تارٌخ  11111اشرف سٌد سلٌمان عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع وشراء منتجات كرتونٌة واستثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  21321سبك لٌده برلم    ساره دمحم الفائك عبدالعزٌز بكر ، تاجر فرد ،  -  22

 التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر وتورٌدات عامه فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته

ف تم تعدٌل النشاط , وص21111124وفً تارٌخ  31431احمد محمود عبدالعال عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات فى نفس مجال النشاط )فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته(

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  25411عاطف فاٌز ابراهٌم السعدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مملة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  31666ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى احمد عٌسى ، تاج -  31

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات اللحوم الطازجة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111124وفً تارٌخ  14113دعاء عبدالرحمن ذكى مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  حذف نشاط/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111125وفً تارٌخ  11631على عبدالتواب موسى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌه )فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته(

تعدٌل النشاط , وصف تم 21111125وفً تارٌخ  31636احمد رمضان دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر وحذف نشاط تورٌد العماله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111125وفً تارٌخ  23552اٌمن حبٌش عبدالمادر جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ البناء والتشٌد الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21111125وفً تارٌخ  23362ى ستٌل للتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   النواو -  36

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط استٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة والمواتٌر المستعملة والمحركات بانواعها

تم 21111125وفً تارٌخ  23362ٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى ستٌل لالست -  33

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط استٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة والمواتٌر المستعملة والمحركات 

 بانواعها



 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 21111125وفً تارٌخ  23362تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى ستٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط استٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات المستعملة والمواتٌر المستعملة والمحركات بانواعها

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  1156ر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء رفعت فهٌم حنٌن ، تاج -  31

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ استثمار عمارى فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111125وفً تارٌخ  12124حسام حسن على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 طرشىتعدٌل النشاط لٌصبح/ محل بٌع 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111125وفً تارٌخ  21412احمد نبٌل زكى سٌد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح النشاط تجارة وتورٌد واٌجار السٌارات

ل النشاط , وصف تم تعد21111125ٌوفً تارٌخ  12321احمد عاطف احمد سلٌمان كشاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت وتورٌدات عامة وصٌانة المبانى الذكٌة وتمدٌم خدمات النظافة وصٌانة وتجمٌع المعدات 

 الكهرومٌكانٌكٌة واٌجار معدات )فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته(

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  13233دمحم السٌد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111126وفً تارٌخ  21362فاٌزة صالح عبدالصبور خلٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ادوات كهربائٌة وسباكة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111123وفً تارٌخ  21345السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن  -  45

 تعدٌل النشاط لٌصبح تشغٌل معادن فمط

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111123وفً تارٌخ  31113هانى ٌونان خلٌل جرجس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 النشاط لٌصبح/ بٌع منتجات كحولٌه فى زجاجات مغلمه التأشٌر:  تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111123وفً تارٌخ  11552على عبد الفتاح دمحم ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  31516ه برلم   نادر نعٌم حسن عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  42

 التأشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21111122وفً تارٌخ  15214رشا محمود سامى ابو الفتح عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 خلط وتعبئةوصف التأشٌر:  اصبح النشاط صنع االسمده المركبة والمخلبٌه والورلٌه 

وفً تارٌخ  11123تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / خالد عبدالكامل سٌد احمد عبدالرضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته21111122

تم تعدٌل النشاط , 21111122وفً تارٌخ  11123ضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدالكامل سٌد احمد عبدالرا -  51

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  13156مصطفى عبدهللا عبدالسالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 لتأشٌر:  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر وٌصبح النشاط فمط على تجارة  مواد تشطٌبات متكاملة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111122وفً تارٌخ  22111عماد حمدى محمود امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 اضافة نشاط منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  31264رة توفٌك كامل ابولمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌ -  54

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌة وبالٌستشٌن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌه رلم 

 2111لسنة  236



 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

  ــــــــــــــــــــــ   

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  32331هرٌدى عبدالحفٌظ محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  32344حلمى مأمون محمود شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111112وفً تارٌخ  32232دمحم رٌاض سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  32332على دمحم حاتم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32212دمحم محمود عمارى شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32313احمد هشام محمود دمحم عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32234احمد صالح عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  32225احمد دمحم اسماعٌل بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32241دمحم سٌد دمحم االمٌر عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32241عز الدٌن دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32261 ممدوح محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32262حاتم السٌد سالم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  32343ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء سٌد دمحم حسٌ -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32215مروه سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111123وفً تارٌخ  32356د ،  سبك لٌده برلم   نورهان ٌسرى عبدالحمٌد صادق ، تاجر فر -  15

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32353دمحم احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32242رلم   دمحم هاشم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32312احمد محسن احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112رٌخ وفً تا 32263اشرف منسى مرزوق حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  32333ٌاسر عبدالناصر محمود ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  32225أٌه ممدوح على ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32316مصطفى احمد عبدالعال عالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21111113وفً تارٌخ  32254دمحم احمد عٌد عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32223محمود شعبان ابوسٌف سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا21111125وفً تارٌخ  31416بسنت هشام شحاته العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  32241ٌحى اسماعٌل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  32366هانى لطفى ابوحمادى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32311محمود احمد عبدالسالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111126وفً تارٌخ  32341االمٌر للمماوالت العامة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص ,

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  32335احمد سعٌد سٌد محمود دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32211عبدالرحمن جابر دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32252دمحم فتحى عبدالحمٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  32363سعد زغلول عاشور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اصالتأشٌر: خ



 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 نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  32343ابراهٌم عبدهللا دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  32262مركز عبدهللا لصٌانة السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  32341اٌمن احمد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  32313مٌالد فوزى عجاٌبى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32223احمد دمحم عواد فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111116وفً تارٌخ  32244احمد عبدالعزٌز عبدالرحمن المنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32314محمود دمحم محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32316اسالم صالح دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22115 عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عامر احمد دمحم -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22331، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سامى دمحم حنفى -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32253بك لٌده برلم   دمحم سٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  32342حسنى عاطف حسنى عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  32353 سامح زهران على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32256مصطفى العدلى عامر مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111123وفً تارٌخ  32361عصام سلٌمان الدٌدامونى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32315احمد صالح رضا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  32312فاطمه محمود عزمى حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  32266ولٌد عثمان شعبان ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  32213باسل عبدالناصر رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32321محمود السٌد حافظ على شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21111111وفً تارٌخ  32251سلمى مصطفى حسٌن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111126وفً تارٌخ  32352كامل نبٌه عٌسى العتابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21111113وفً تارٌخ  32211عبدالنبى عبدالغفار دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32321سعٌد دمحم سعٌد احمد المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21111114وفً تارٌخ  32231على عبدالعزٌز الشربٌنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32361طلعت عوض على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص21111126وفً تارٌخ  32351دمحم صالح دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32312اٌمن دمحم السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111126وفً تارٌخ  32351رفاعى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  14314دمحم هالل عبٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  32336احمد السٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32222حلمى ناجح حلمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32364اٌهاب احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32255دالعلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر دمحم عب -  61

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32232دمحم مجدى عبدالعزٌز شانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  32221لبالى الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبدا -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  32311سامى ناجى صالح ابسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  32331د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد فتح هللا احم -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  32342دمحم صالح دمحم احمد عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32213ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى رفعت اسماعٌل ابراهٌم ، تاج -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32214خالد عبدالبالى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32236سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ اٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  32232حسٌن على حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  32233لٌده برلم   صابرٌن دمحم عادل دمحم توفٌك شمردل ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32352دمحم على عبدالعظٌم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32351مٌنا عزت زخارى جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32246سمٌره عبده دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32311مٌالد رزق مسعود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  21351هارون فرج فنجرى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  32354حالوتهم عبدالمطلب دمحم العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21111121وفً تارٌخ  32331لؤى دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 خاص

دٌل نوع الشركة تم تع21111113وفً تارٌخ  32221منصور عبدالعزٌز عبدالمولى الغول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32322ماهر عوده عالم مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة تم تعد21111112ٌوفً تارٌخ  32265عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  32222دمحم عبدالرحمن نصار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

ة , وصف تم تعدٌل نوع الشرك21111123وفً تارٌخ  32363عهدى نصٌف مٌنا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  32311سامٌه لناوى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111122وفً تارٌخ  32365اشرف على حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  22221حسام عبدالمنعم عبدالعال السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111125وفً تارٌخ  32341عامر عبدهللا صدٌك فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32212حسن بدر امام عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32323حكٌم خلٌل مسٌحه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32326سالمان دمحم سالمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32222بدور سٌد دمحم حسن عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32221سماعٌل صابر عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  32245السٌد كامل ابراهٌم الشٌخ موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111115وفً تارٌخ  32231ب كمال احمد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌها -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32313عبدهللا جمال عطٌه الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111112وفً تارٌخ  3161العال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على مصطفى عبد -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  32334هند السٌد محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  32226مود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل عبدالمادر مح -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32251وائل ثابت شكرهللا سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  32223جر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم دمحم ٌوسف ، تا -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32226تٌسٌر عبدالتواب عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32321، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء السٌد عبدالحفٌظ عبدالعال -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111122وفً تارٌخ  32362مصطفى دمحم دمحم المعاصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  32346رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم حسام الدٌن اسماعٌل عبد ال -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  32332اٌمان دمحم سامى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32322، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم على شهاب الدٌن -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32253دمحم رفٌك عبده عثمان البطرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  11141جر فرد ،  سبك لٌده برلم   حجازى للمالبس الجاهزة ، تا -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32242ساره ابوالعال زاٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32312لٌده برلم    دمحم رجب محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111111وفً تارٌخ  32313محمود صفوت عبدهللا على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32264برلم    رشا فتحى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32231سامح شولى بشاى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32261احمد دمحم عفٌفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32324احمد عبدالستار عبدالعظٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21111121تارٌخ  وفً 32325سماح ابراهٌم دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32221مصطفى عالء الدٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  32243منى رواش حامد على رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111111وفً تارٌخ  32311سهٌله صبرى صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111112وفً تارٌخ  32231رحمن اسامه ٌسرى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدال -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111125وفً تارٌخ  32331محمود دمحم محمود الشربٌنى احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111113وفً تارٌخ  32211ممدوح فوزى زكى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  32314عادل صبحى شكرهللا سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111114وفً تارٌخ  32223دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد حمدى سٌد -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111123وفً تارٌخ  32362هبه دمحم احمد دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111112وفً تارٌخ  32216جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل الفى خلٌل بباوى ، تا -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  32234محمود فخرى طلعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32251ك لٌده برلم   خالد شاهر دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سب -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  32222محمود عبدالعزٌز دمحم عبدهللا غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111124وفً تارٌخ  32333لٌده برلم   منى رمزى سعٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك  -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111113وفً تارٌخ  32235عفاف جاد الكرٌم عبدالممصود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111121وفً تارٌخ  32323ٌده برلم   حنا مرزق حنا عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  32331دمحم حسن غالب محمود النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21111122وفً تارٌخ  22112لٌده برلم    حسام الدٌن عبدالسالم فرغلى على ، تاجر فرد ،  سبك -  142

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  32233حمدى محمود السٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  32231ناصر محمود برعى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21111116وفً تارٌخ  32243عمر سعد محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21111114وفً تارٌخ  22331احمد سامى دمحم حنفى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21111114وفً تارٌخ  22115عامر احمد دمحم عبدالكرٌم ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ جراى  32131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  1

   Grayfor realstale markaingلالستثمار العمارى 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ فرست  31131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  2

 بان لتجارة والتورٌدات العمومٌة  

الى: اصبحت السمة التجارٌة اكتوبر  31241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111116،  فى تارٌخ :   -  3

 للتورٌدات العمومٌة  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى  23362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  4

 ستٌل  

لى الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ صلح 11313تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  5

 ماى فون  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ الهندسٌة  24511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات العامة  

 اركت رزه  الى: اصبح االسم التجارى سوبر م 22432تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  3



 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

الى: اصبحت السمة التجارٌة االخالص  31222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  2

 لتصنٌع البالستٌن  

الى: اصبحت السمة التجارٌة سوبر ماركت  22331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  1

 ادى  الو

الى: اصبحت السمة التجارٌة سوبر ماركت  22331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  11

 الوادى  

الى: تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / خالد  11123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  11

 د احمد عبدالرضى  عبدالكامل سٌ

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ انجاز  24452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  12

 للدفع االلكترونى وخدمات المحمول  

السمة التجارٌه لتصبح/ اون زا الى: تعدٌل  23243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  13

   On The Tireتاٌر 

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/  25351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  14

 الفرعونٌة العمال التشطٌبات المتكاملة والمماوالت العامة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ عطارة  11631تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب21111125،  فى تارٌخ :   -  15

 التموى والتورٌدات العمومٌة  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ النواوى  23362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  16

 ستٌل لالستٌراد  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ امٌن  12321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125:  ،  فى تارٌخ  -  13

 للمماوالت والتورٌدات العامة وصٌانة المبانى الذكٌة  

ح/ طرشى الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصب 12124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  12

 مصر  

الى: اضافة السمه التجارٌه لتصبح/ المندٌل  21362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  11

 لالدوات الكهربائٌة والسباكه  

التجارٌه لتصبح الطٌب الى: تعدٌل السمة  13233تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111126،  فى تارٌخ :   -  21

 للتجارة والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ سمارة  31113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111123،  فى تارٌخ :   -  21

 سٌتى للمشروبات الكحولٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح فٌفو  31264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111122،  فى تارٌخ :   -  22

   vivo pleystationcafeبلٌستٌشن كافٌة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 14113برلم       21111124تفوٌض السٌد/ ولٌد دمحم احمد عبدالهادى هالل   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21111114، وفى تارٌخ    21535دمحم فؤاد عبدالمجٌد شكرى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم    21111114، وفى تارٌخ    21245سبك لٌدها برلم : احمد طه محمود عبدالحلٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن     - 2

 محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

   21111113، وفى تارٌخ    2411الكرم لالستثمار العمارى )كرم سٌد دمحم وشرٌكه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 د لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولةتم محو/شطب السجل  محو المٌ

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    31414وائل على عبدالفتاح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    31231رلم : احمد عز الدٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 5

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    23431سلوى سمٌر السٌد وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 فة حمولةالسجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كا

، وفى تارٌخ    23431اصبح اسم الشركة بهاء على دمحم المصاص وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة   21111113



 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 محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    25536احمد معتز على الرخ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    22542عالء حسن امام وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    22231ح محمود وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : محمود صال   - 11

 السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة

، وفى تارٌخ    22231تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ محمود صالح محمود وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة تم   21111123

، وفى تارٌخ    26431تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة   21111122

تم محو/شطب    21111122، وفى تارٌخ    26431ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : احمد دمحم اسبتان وشرٌكه  ، ش   - 13

 السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة

، وفى تارٌخ    26431تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم محو/شطب السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة   21111122

تم محو/شطب    21111122 ، وفى تارٌخ   26431احمد دمحم اسبتان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  محو المٌد لنمل الممر الى الماهرة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21111115وفً تارٌخ   ، 3151اشرف احمد دمحم التونً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   وصف التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 1434احمد عبدالسالم سالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111113وفً تارٌخ   ، 1434ح احمد عبدالسالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لتصب -  3

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113،وفً تارٌخ    1434اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 1434احمد عبدالسالم سالم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2111111.111،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم  21111113وفً تارٌخ   ، 1434تعدٌل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111113وفً تارٌخ   ، 1434توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه  -  3

 جنٌه   2111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

وفً تارٌخ    13113تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم فضل عبده فضل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111111وفً تارٌخ   ، 13113دمحم فضل عبده فضل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   3111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    13113تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم فضل عبده فضل وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111111،

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ   ، 21511وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ممدوح عارف احمد مصطفى وشركاه ت -  11

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21111112وفً تارٌخ   ، 1111ٌسن سٌد احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2111111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 23431ا.محمود سالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   6111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 23431كاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ا.محمود سالم وشر -  14

 جنٌه   6111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21111111وفً تارٌخ   ، 1215مورٌس ورمسٌس الٌاس ونٌس فلتس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   21111111.111ٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعد

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 1215مورٌس الٌاس ونٌس فلتس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   21111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ   ، 1215ابناء مورٌس ورمسٌس الٌاس ونٌس فلتس توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   21111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111121وفً تارٌخ   ، 12123، ناردٌن مجدى ناشد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  12

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21111121وفً تارٌخ   ، 12123جورج كمال جرجس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511111.111لٌصبح رأس مالها ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

وفً تارٌخ    25222تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم صالح عبدالرحمن عالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111124،

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ   ، 25222ح عبدالرحمن عالم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم صال -  21

 جنٌه   51111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111126وفً تارٌخ   ، 31234احمد عاطف زٌدان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   611111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111126وفً تارٌخ   ، 31234احمد عاطف زٌدان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   611111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21111123وفً تارٌخ   ، 22231محمود صالح محمود وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   211111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22231تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ محمود صالح محمود وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111123،



 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  21111123وفً تارٌخ   ، 14136ة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،االتحاد للمماوالت العمومٌة احمد عٌد وشرٌكه شرك -  26

 جنٌه   3511.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111123وفً تارٌخ   ، 12611مصطفى بحور وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس  21111122وفً تارٌخ   ، 23345عالء احمد فوزى احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  24313مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

حك بالمركز التجارى الكائن مركز المستلزمات المنزلٌة والمل F12العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، غلك الفرع الكائن بالعنوان لوحدة 

 الترفٌهى مجمع مول العرب

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  21116مصطفى حمدى مخلوف وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

كٌرزى محور  41الكائن بالمطعة رلم  41بمجمع جالٌرى  B1بالدور  33وصف الـتأشٌر:   ، الغاء وشطب الفرع بالعنوان وحدة 

 ووتر الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  21116مصطفى حمدى مخلوف وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الكائن فى  41بمجمع جالٌرى  B1بالدور  33والوحدة رلم  3وصف الـتأشٌر:   ، الغاء وشطب فرعٌن للشركة هما الوحدة رلم 

 محور كرٌزى ووتر الشٌخ زاٌد  41لطعة االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  21116مصطفى حمدى مخلوف وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

محور كٌرزى  41الكائن بالمطعة رلم  41بمجمع جالٌرى  B1بالدور  3وصف الـتأشٌر:   ، الغاء وشطب الفرع بالعنوان وحدة 

 ٌخ زاٌدووتر الش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114وفً تارٌخ  3433ٌاسر نصر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌٌن بمدٌنة السادات 51الـتأشٌر:   ،  افتتاح فرع بالعنوان/ الوحده رلم 

وفً تارٌخ  3433مر دمحم نصر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ٌاسر دمحم نصر وشرٌكه تا -  6

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌٌن بمدٌنة  51تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  افتتاح فرع بالعنوان/ الوحده رلم  21111114

 السادات

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111114 وفً تارٌخ 3433ٌاسر نصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 بالمنطمه الصناعٌه المطورٌٌن بمدٌنة السادات 51الـتأشٌر:   ،  افتتاح فرع بالعنوان/ الوحده رلم 

وفً تارٌخ  3433تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ٌاسر دمحم نصر وشرٌكه تامر دمحم نصر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

بالمنطمه الصناعٌه المطورٌٌن بمدٌنة  51ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  افتتاح فرع بالعنوان/ الوحده رلم تم تعد 21111114

 السادات

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  26131السٌد حماد احمد عامر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 سوق الجملة  2ثالجة موز عنبر  25وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل 

تم  21111115وفً تارٌخ  31451حلمى عاطف مجدى دمحم امٌن محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان بناحٌة اسطنها منفذ لبٌع اسمدة بنفس السمة ونفس المدٌر 



 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

وفً  23113ناوى للمماوالت العمومٌة والتشطٌبات وتورٌد العماله بداخل ج.م.ع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    الح -  11

 الشٌخ زاٌد  1مجاورة اولى عمار  13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى  21111116تارٌخ 

تم  21111116وفً تارٌخ  31451شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     حلمى عاطف مجدى دمحم امٌن محمود وشرٌكته ، -  12

 المنطمه الصناعٌه مخازن الشباب / اكتوبر 331تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  3113سٌد ابوالغٌط احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 المنطمه الصناعٌة المطورٌن  112ٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان السادات الوحد رلم وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  1434احمد عبدالسالم سالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ثالثه المنطمه الصناعٌه ال 533وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

 21111113وفً تارٌخ  1434تعدٌل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 المنطمه الصناعٌه الثالثه  533تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  1434وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه ، ت -  16

 المنطمه الصناعٌه الثالثه  533العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

ان , تم تعدٌل العنو 21111113وفً تارٌخ  1434احمد عبدالسالم سالم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 المنطمه الصناعٌه الثالثه  533وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

تم  21111113وفً تارٌخ  1434تعدٌل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 المنطمه الصناعٌه الثالثه  533تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  1434اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 المنطمه الصناعٌه الثالثه  533العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المطعه 

وفً تارٌخ  13113 فضل عبده فضل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم -  21

برج اسماء طرٌك المرٌوطٌه ابراج السعد حى  311تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/  21111111

 العمرانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  13113دمحم فضل عبده فضل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 برج اسماء طرٌك المرٌوطٌه ابراج السعد حى العمرانٌه  311وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

وفً تارٌخ  13113وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم فضل عبده فضل  -  22

برج اسماء طرٌك المرٌوطٌه ابراج السعد حى  311تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/  21111111

 العمرانٌه 

تم تعدٌل العنوان  21111112وفً تارٌخ  11421دمحم حسٌن امٌن ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 حدائك الفردوس مدٌنة الفردوس لسم ثالث 132, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة بالدور الخٌر بالعمار رلم 

 تم تعدٌل 21111114وفً تارٌخ  13342خالد بالل ونبٌل الشٌخ واٌمن كمال ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان المنطمة الصناعٌة بمنطمة المخازن لطعة 

وفً تارٌخ  2424، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     JIT EGYPTسمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه جٌت اٌجبت  -  25

 الحى الرابع المجاورة االولى 251بالعنوان عمار  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع 21111114

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  2424سمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 الحى الرابع المجاورة االولى 251وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  2424 دمحم عبدهللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سمٌر عبدهللا -  23

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم الغاء الفرع



 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  21111114وفً تارٌخ  13342الدولٌة للهندسة واالنشاءات ) انسٌكو( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع العنوان , 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  23431ا.محمود سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 امام مسجد الصحابة مدٌنة الشٌخ زاٌد 222الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الممر الرئٌسى الحى السابع المجاورة االولى المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  23431ا.محمود سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 امام مسجد الصحابة مدٌنة الشٌخ زاٌد 222الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الممر الرئٌسى الحى السابع المجاورة االولى المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111113وفً تارٌخ  23431من ،  سبك لٌدها برلم    ا.محمود سالم وشركاه ، شركة تضا -  31

 35423الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ش المعتز باهلل ارض الجهٌنى بملن الشركاء سجل تجارى بنها برلم 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21111113وفً تارٌخ  23431ا.محمود سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 35423الـتأشٌر:   ، اصبح عنوان الفرع ش المعتز باهلل ارض الجهٌنى بملن الشركاء سجل تجارى بنها برلم 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  15525عبدهللا عامر عامر عامر عتاب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

الدور االرضى مول اسواق الجمهورٌه خلف مول على الدٌن لٌلة  1عدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ت

 12المدر الحى 

وفً تارٌخ  15525اصبح االسم التجارى / عمرو صالح محمود صمر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

الدور االرضى مول اسواق الجمهورٌه  1العنوان لٌصبح/ محل رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل  21111111

 12خلف مول على الدٌن لٌلة المدر الحى 

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  15525عبدهللا عامر عامر عامر عتاب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

الدور االرضى مول اسواق الجمهورٌه خلف مول على الدٌن لٌلة  1ل رلم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مح

 12المدر الحى 

وفً تارٌخ  15525اصبح االسم التجارى / عمرو صالح محمود صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

الدور االرضى مول اسواق الجمهورٌه  1م تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رل 21111111

 12خلف مول على الدٌن لٌلة المدر الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  12114محمود دمحم عبدالمادر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

  3تر المدٌنه المنورة الدور االول مكتب رلم وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى السابع شارع مكة المكرمه سن

تم  21111111وفً تارٌخ  12114اصبح اسم الشركة محمود عبدالمادر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

لدور االول تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الحى السابع شارع مكة المكرمه سنتر المدٌنه المنورة ا

  3مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان  21111121وفً تارٌخ  11245عاطف ابوالعنٌن ٌوسف وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 مخازن الشباب المنطمه الصناعٌة  121, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ العمار رلم 

وفً تارٌخ  11245طف ابو العٌنٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم عا -  41

 مخازن الشباب المنطمه الصناعٌة  121تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ العمار رلم  21111121

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  22315دمحم احمد دمحم احمد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 المحور الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌة الثانٌه 21,11وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ لطعه رلم 

تم  21111121وفً تارٌخ  22315اصبح اسم الشركة دمحم احمد دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 المحور الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌة الثانٌه 21,11ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ لطعه رلم تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  22315دمحم احمد دمحم احمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 المحور الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌة الثانٌه 21,11لٌصبح/ لطعه رلم  وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان



 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  21111121وفً تارٌخ  22315اصبح اسم الشركة دمحم احمد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ر الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌة الثانٌهالمحو 21,11تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  31112معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 بالمنطمه الصناعٌه السادسة )كمصنع( 6111وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631رف شطا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اش -  46

الحى الثانى المجاورة الخامسة  2-/ص 5/2الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631رٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اشرف شطا وش -  43

الحى الثانى المجاورة الخامسة  2-/ص 5/2الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  16631شطا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     اصبح اسم الشركة اشرف -  42

الحى الثانى  2-/ص 5/2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 المجاورة الخامسة محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631اه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرف شطا وشرك -  41

الحى الثانى المجاورة الخامسة  2-/ص 5/2الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631اشرف شطا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

الحى الثانى المجاورة الخامسة  2-/ص 5/2الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  16631بح اسم الشركة اشرف شطا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اص -  51

الحى الثانى  2-/ص 5/2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الكائن بالعنوان الدور االرضى من العمار رلم 

 المجاورة الخامسة محور الكفراوى الى فرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631اشرف شطا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

شٌاخة المعادى لٌكون الممر الرئٌسى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2الـتأشٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل 

 للشركة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121وفً تارٌخ  16631ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرف شطا وشرٌكه ، توصٌ -  53

شٌاخة المعادى لٌكون الممر الرئٌسى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2الـتأشٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل 

 للشركة

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  16631بك لٌدها برلم    اصبح اسم الشركة اشرف شطا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  54

شٌاخة المعادى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل 

 لٌكون الممر الرئٌسى للشركة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111121رٌخ وفً تا 16631اشرف شطا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

شٌاخة المعادى لٌكون الممر الرئٌسى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2الـتأشٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل 

 للشركة

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21111121وفً تارٌخ  16631اشرف شطا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

شٌاخة المعادى لٌكون الممر الرئٌسى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2الـتأشٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل 

 للشركة



 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  21111121وفً تارٌخ  16631اصبح اسم الشركة اشرف شطا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

شٌاخة المعادى  115شارع  16الدور االرضى عمار  3،  2ٌر:   ، تحوٌل الفرع الكائن بالعنوان محل العنوان , وصف الـتأش

 لٌكون الممر الرئٌسى للشركة

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  22121سالمة احمد عبدهللا دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 شارع كورنٌش النٌل 1فرع بالعنوان وصف الـتأشٌر:   ، اضافة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  22121سالمة احمد عبدهللا دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 شارع كورنٌش النٌل 1وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  26615ٌدها برلم    شرٌف احمد شعبان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  61

 بٌفرلى هٌلز الشٌخ زاٌد 32/31بمبنى الفور مٌكس بالعمار  c 25وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المكتب االدارى رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  22542عالء حسن امام وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

تمسٌم تصارٌح  12/1الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  111وصف الـتأشٌر:   ، محو المٌد لتعدٌل عنوان ممر الشركة لٌصبح/ 

 العمل مدٌنة المعراج لسم البساتٌن 

تم تعدٌل  21111126ً تارٌخ وف 31111الوان الموان )وفاء عادل وشرٌكها( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

الشٌخ  1الحى  2بومل اللؤلؤة السوق التجارى مجاورة  112/113/114/113العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة محالت ارلام 

 زاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  22231محمود صالح محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  63

مدٌنة النخٌل الممطم وبذلن ٌمحو المٌد من  42بالعمارة رلم  3,2بالدور  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الشمه رلم وصف 

 اكتوبر  6سجل 

وفً تارٌخ  22231تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ محمود صالح محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

مدٌنة النخٌل  42بالعمارة رلم  3,2بالدور  1عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الشمه رلم تم تعدٌل ال 21111123

 اكتوبر  6الممطم وبذلن ٌمحو المٌد من سجل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21111123وفً تارٌخ  24244احمد راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 بالدور االرضى بمول جٌرن بالزا s 3/6، افتتاح فرع بالعنوان الوحدة رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  24244كاٌرو انترناشٌونال ترٌدنج ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 ٌرن بالزابالدور االرضى بمول ج s 3/6وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الوحدة رلم 

وفً تارٌخ  26431تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 عمارات الالسلكى شارع نادى االتصاالت   13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  21111122

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  26431شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد دمحم اسبتان وشرٌكه ،  -  62

 عمارات الالسلكى شارع نادى االتصاالت   13وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تارٌخ  وفً 26431تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 عمارات الالسلكى شارع نادى االتصاالت   13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  21111122

تم تعدٌل العنوان ,  21111122وفً تارٌخ  26431احمد دمحم اسبتان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 عمارات الالسلكى شارع نادى االتصاالت   13ٌصبح وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان ل

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

ٌاسر نصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجمٌع اكر وممابض للمبانى تصنٌع وتجمٌع االبواب  -  1

ا من مفصالت وكوالٌن وتصنٌع وتجمٌع جمٌع االكسسوارات المعدنٌه للحمامات وتصنٌع اثاث الخشبٌة والمعدنٌة وجمٌع اكسسواراته

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21111114وفً تارٌخ  3433،  سبك لٌدها برلم    1الحدائك والتورٌدات العمومٌة 

 بسٌطة

 نصر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجمٌع تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ٌاسر دمحم نصر وشرٌكه تامر دمحم -  2

اكر وممابض للمبانى تصنٌع وتجمٌع االبواب الخشبٌة والمعدنٌة وجمٌع اكسسواراتها من مفصالت وكوالٌن وتصنٌع وتجمٌع جمٌع 

وفً تارٌخ  3433م   ،  سبك لٌدها برل 1االكسسوارات المعدنٌه للحمامات وتصنٌع اثاث الحدائك والتورٌدات العمومٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

ٌاسر نصر وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع وتجمٌع اكر وممابض للمبانى تصنٌع وتجمٌع االبواب  -  3

سسوارات المعدنٌه للحمامات وتصنٌع اثاث الخشبٌة والمعدنٌة وجمٌع اكسسواراتها من مفصالت وكوالٌن وتصنٌع وتجمٌع جمٌع االك

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21111114وفً تارٌخ  3433،  سبك لٌدها برلم    1الحدائك والتورٌدات العمومٌة 

 تضامن

ٌع وتجمٌع اكر تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ٌاسر دمحم نصر وشرٌكه تامر دمحم نصر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصن -  4

وممابض للمبانى تصنٌع وتجمٌع االبواب الخشبٌة والمعدنٌة وجمٌع اكسسواراتها من مفصالت وكوالٌن وتصنٌع وتجمٌع جمٌع 

وفً تارٌخ  3433،  سبك لٌدها برلم    1االكسسوارات المعدنٌه للحمامات وتصنٌع اثاث الحدائك والتورٌدات العمومٌة 

 وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21111114

دمحم دسولى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد تجهٌزات طبٌة فٌما عدا االدوٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  22232

احمد على فتح هللا وشرٌكه دمحم على فتح هللا ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌد وتصنٌع االدوات الكهربائٌه لدى الغٌر لكافه  -  6

تم 21111115وفً تارٌخ  31441الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتعامل مع الموات المسلحة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تأشٌر:  شركة تضامنتعدٌل النشاط , وصف ال

وفً تارٌخ  3151اشرف احمد دمحم التونً وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111115

ئٌه والبمولٌات الى النشاط االصلى ،  سٌد ابوالغٌط احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تجهٌز وفرز وتعبئة المواد الغذا -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111116وفً تارٌخ  3113سبك لٌدها برلم   

االشتران فى تاسٌس الشركات التى تصدر  -1المجموعة المصرٌة لالستثمار المابضة ، شركة مساهمة  تعدٌل النشاط لٌصبح/  -  1

التروٌج وتغطٌة  -4ادارة صنادٌك االستثمار  -3تكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌه  -2ة رؤؤس اموالها اورالا مالٌه او فى زٌاد

من الئحته التنفٌذٌة  123وحكم المادة رلم  1112لسنة  15من المانون رلم  33االكتتاب فى االوراق المالٌة بمراعاة حكم المادة رلم 

رن باى وجه من الوجوه مع شركات االموال االتى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  31151لد تعاونها على تحمٌك غرضها بمصر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

ستثمارات المالٌه ش.م.م ، شركة مساهمة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ شركة اودن كابٌتال جروب لال -  11

 -3تكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌه  -2االشتران فى تاسٌس الشركات التى تصدر اورالا مالٌه او فى زٌادة رؤؤس اموالها  -1

لسنة  15من المانون رلم  33المادة رلم  التروٌج وتغطٌة االكتتاب فى االوراق المالٌة بمراعاة حكم -4ادارة صنادٌك االستثمار 

من الئحته التنفٌذٌة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع شركات  123وحكم المادة رلم  1112

وفً تارٌخ  31151االموال االتى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها بمصر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21111113



 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

المجموعة المصرٌة لالستثمار المابضة ، شركة مساهمة  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الشركات او تلحمها بها  -  11

،   1لعامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة والئحته التنفٌذٌة فى اطار موافمة الهٌئة ا 1112لسنة  15وذلن طبما للمانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21111113وفً تارٌخ  31151سبك لٌدها برلم   

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ شركة اودن كابٌتال جروب لالستثمارات المالٌه ش.م.م ، شركة مساهمة  او فى الخارج كما  -  12

والئحته التنفٌذٌة فى اطار موافمة الهٌئة  1112لسنة  15ان تندمج فى الشركات او تلحمها بها وذلن طبما للمانون رلم  ٌجوز لها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111113وفً تارٌخ  31151،  سبك لٌدها برلم    1العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

 التأشٌر:  شركة مساهمة

عمرو ابو العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط/ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم     O.A.Eرٌا اروماتٌن اٌجٌبت او -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  25215

سٌطة  حذف نشاط/ االستٌراد ،  احمد فوزى وشركاه ، توصٌة ب O.A.Eتعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ اورٌا اروماتٌن اٌجٌبت  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113وفً تارٌخ  25215سبك لٌدها برلم   

احمد عبدالسالم سالم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز والتعبئه لاللوان والبٌجمنت  -  15

نواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات واالدوات الصحٌه والفرٌت والجلٌزات وجمٌع ا

تم 21111113وفً تارٌخ  1434والحرارٌات واضافة نشاط/ االستٌراد والغاء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

ة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز والتعبئه تعدٌل اسم الشرك -  16

لاللوان والبٌجمنت والفرٌت والجلٌزات وجمٌع انواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات 

وفً تارٌخ  1434والغاء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم    واالدوات الصحٌه والحرارٌات واضافة نشاط/ االستٌراد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111113

اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز والتعبئه لاللوان  -  13

ٌزات وجمٌع انواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات واالدوات والبٌجمنت والفرٌت والجل

وفً تارٌخ  1434الصحٌه والحرارٌات واضافة نشاط/ االستٌراد والغاء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111113

د عبدالسالم سالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز والتعبئه لاللوان والبٌجمنت احم -  12

والفرٌت والجلٌزات وجمٌع انواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات واالدوات الصحٌه 

تم 21111113وفً تارٌخ  1434اء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم   والحرارٌات واضافة نشاط/ االستٌراد والغ

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز  -  11

ت والجلٌزات وجمٌع انواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات والتعبئه لاللوان والبٌجمنت والفرٌ

وفً تارٌخ  1434واالدوات الصحٌه والحرارٌات واضافة نشاط/ االستٌراد والغاء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113

اصبح االسم / احمد عبدالسالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ الخلط والمزج والتخفٌف والتجهٌز والتعبئه لاللوان  -  21

والبٌجمنت والفرٌت والجلٌزات وجمٌع انواع الخامات والمواد االولٌه الخاصة بصناعة بالط السٌرامٌن والخزفٌات واالدوات 

وفً تارٌخ  1434/ االستٌراد والغاء نشاط/ االستشارات الفنٌه ،  سبك لٌدها برلم   الصحٌه والحرارٌات واضافة نشاط

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111113

محمود عارف وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة انشطه لتصبح/ تصدٌر المواد الكٌماوٌه بكافة انواعها وانظمة الكهرباء وما  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21111113وفً تارٌخ  21356نظمه المٌكانٌكا وما ٌتعلك بها ،  سبك لٌدها برلم   ٌتعلك بها وا

 شركة تضامن

ممدوح عارف احمد مصطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ التورٌدات العمومٌة فٌماعدا الكمبٌوتر واالنترنت ،   -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112تارٌخ وفً  21511سبك لٌدها برلم   



 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

عادل ابراهٌم عبدالشافى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة االدوات الكهربائٌه واالستٌراد والتصدٌر  -  23

الكهربتئٌة والمماوالت العمومٌة ،  والتوكٌبات الكهربائٌة واعمال المماوالت  6من المجموعة  36وفمرة  11)فٌماعدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  22631سبك لٌدها برلم   

اصبح النشاط مماوالت  - 2الغاء نشاط االستٌراد و التصدٌر والتسوٌك العمارى  -1دمحم كمال فرج وشرٌكه ، شركة تضامن   -  24

ارى واستصالح االرضى الزراعٌه وتأجٌر المعدات من الى الغٌر وتورٌد مواد البناء والتشطٌب وتورٌد عمومٌة واالستثمار العم

مواد الدٌكور الحدٌثه وتورٌد وتأجٌر السماالت المعدنٌة والنمل بسٌارات الغٌر وللغٌر والتوكٌالت التجارٌة واعمال التخلٌص 

بئة المواد الغذائٌه وتورٌدات االثاث المكتبى والمنزلى وتورٌد االجهزة الجمركى والشحن والتفرٌغ وتورٌدات مواد البناء وتع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21111114وفً تارٌخ  25211الكهربائٌة واالدوات المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

د والتكٌٌف وتربٌة جمٌع انواع الحٌوانات دمحم كمال فرج وشرٌكه ، شركة تضامن  وتورٌد مستلزمات المصانع والتبرٌ -  25

واعمال الزراعة التجملٌة وشبكات الرى وتدوٌر وجمع الممامه وتورٌد مستلزمات التشغٌل للمنشأت الصناعٌة حك استغالل المطاعم 

تم 21111114 وفً تارٌخ 25211من المنشات العامه والخاصة والتجارة العامه فٌما هو مسموح به لانونا ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

خالد بالل ونبٌل الشٌخ واٌمن كمال ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتورٌد لطع غٌار  -  26

, وصف التأشٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط 21111114وفً تارٌخ  13342السٌارات للجهات الحكومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت اعمال الحدادة وااللومنٌوم من الباطن  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  11245باالضافة الى اعمال االنشاءات المعدنٌة وتورٌداتها ،  سبك لٌدها برلم   

 أشٌر:  شركة تضامنالت

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم عاطف ابو العٌنٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت اعمال الحدادة  -  22

تم 21111121وفً تارٌخ  11245وااللومنٌوم من الباطن باالضافة الى اعمال االنشاءات المعدنٌة وتورٌداتها ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن تعدٌل

معتز دمحم زكى عبدالنبى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط ادارة وتشغٌل مصنع لتصنٌع زٌتون مخلل بانواعة  -  21

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  31112وخضروات مخلله بجمٌع انواعها وخرشوف ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامنالتأشٌر:  شركة 

ناردٌن مجدى ناشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/  تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌه والمكمالت الغذائٌة  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  12123واالغذٌة الخاصة  لدى الغٌر طبما للوائح والموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌطةالتأشٌر:  توصٌة بس

جورج كمال جرجس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/  تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌه والمكمالت الغذائٌة  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111121وفً تارٌخ  12123واالغذٌة الخاصة  لدى الغٌر طبما للوائح والموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  25633محمود ماهر وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط التصنٌع والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111121

فً تارٌخ و 22121سالمة احمد عبدهللا دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط/ مماوالت عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111124

وفً تارٌخ  22121سالمة احمد عبدهللا دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ مماوالت عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111124

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ دمحم صالح عبدالرحمن عالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع وبٌع  -  35

من المجموعة السادسة  36المكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب والتصنٌع لدى الغٌر وعموم التصدٌر فٌماعدا الفمرة 



 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 21111124وفً تارٌخ  25222ر دون االتجار وتصنٌع االدوٌة البشرٌة ،  سبك لٌدها برلم   وماعدا المجموعة التاسعة عش

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم صالح عبدالرحمن عالم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع وبٌع المكمالت الغذائٌة  -  36

من المجموعة السادسة وماعدا المجموعة  36شاب والتصنٌع لدى الغٌر وعموم التصدٌر فٌماعدا الفمرة ومستحضرات التجمٌل واالع

تم تعدٌل النشاط , 21111124وفً تارٌخ  25222التاسعة عشر دون االتجار وتصنٌع االدوٌة البشرٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة لطع غٌار السٌارات وحذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،   محمود نبٌل كامل وشركاه ، -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111125وفً تارٌخ  21153سبك لٌدها برلم   

وتر واالنترنت ( ،  سبك احمد عاطف زٌدان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا الكمبٌ -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111126وفً تارٌخ  31234لٌدها برلم   

احمد عاطف زٌدان وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط التورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ( ،  سبك  -  31

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم21111126وفً تارٌخ  31234لٌدها برلم   

اصبح اسم الشركة طارق صابر عبدالحمٌد و شرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط اعمال نظافة ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111123وفً تارٌخ  21313

وفً تارٌخ  21313ضامن  اضافة نشاط اعمال نظافة ،  سبك لٌدها برلم   دمحم صابر عبدالحمٌد وشركاه ، شركة ت -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21111123

محمود صالح محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التجارة فى العمارات واعمال تصمٌم وتنفٌذ  -  42

نواعها وتنفٌذها والتصمٌمات الهندسٌة واالستثمار العمارى وادارة المشارٌع بكافة انواعها االنشاءات واعمال المماوالت بكافة ا

والتطوٌر والتنمٌة العمارٌه والعمرانٌه ورفع االعمال المساحٌة لالراضى والعمارات وتصمٌمات وتجهٌزات المطابخ والمغاسل 

واهلٌة واعمال الدعاٌة واالعالن وتنظٌم المعارض والمؤتمرات وصٌانة واعادة تاهٌل المبانى والمنشات بكافة انواعها حكومٌة 

،  سبك لٌدها برلم    2111لسنة  211)فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111123وفً تارٌخ  22231

جارى لٌصبح/ محمود صالح محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التجارة فى العمارات تعدٌل االسم الت -  43

واعمال تصمٌم وتنفٌذ االنشاءات واعمال المماوالت بكافة انواعها وتنفٌذها والتصمٌمات الهندسٌة واالستثمار العمارى وادارة 

ه والعمرانٌه ورفع االعمال المساحٌة لالراضى والعمارات وتصمٌمات وتجهٌزات المشارٌع بكافة انواعها والتطوٌر والتنمٌة العمارٌ

المطابخ والمغاسل وصٌانة واعادة تاهٌل المبانى والمنشات بكافة انواعها حكومٌة واهلٌة واعمال الدعاٌة واالعالن وتنظٌم المعارض 

،  سبك لٌدها  2111لسنة  211مة ( بموافمة امنٌة رلم والمؤتمرات )فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالز

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111123وفً تارٌخ  22231برلم   

عالء احمد فوزى احمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح التصدٌر والمماوالت العامه وتمسٌم وبٌعها وشرائها  -  44

وادارة امالن الغٌر وخدمات اٌجار السٌارات والتوكٌالت التجارٌه وتورٌد مالبس جاهزه وجمٌع انواع الٌونفورم ووكٌل بالوساطه 

فٌماعدا المالبس العسكرٌه فمط وتجارة وبٌع جمٌع االلمشة والوبرٌات بجمٌع انواعها والنظم والمعلومات وبرمجٌات الحاسوب 

ع اعمال المماوالت العمومٌه واعمال النظافة المتكاملة لكافة المنشات والطرق واالستصالح الزراعى واالنتاج الحٌوانى وجمٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21111122وفً تارٌخ  23345والمناولة وتورٌد المعدات والخامات الالزمة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

لسنة  362وجمع ورفع المخلفات واعادة تدوٌرها بموافمة امنٌة رلم  عالء احمد فوزى احمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  لذلن -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21111122وفً تارٌخ  23345،  سبك لٌدها برلم    2111

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لكٌان المانونً   ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21111113وفً تارٌخ  23431ا.محمود سالم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

كٌان المانونى  , وصف تم تعدٌل ال21111124وفً تارٌخ  22121سالمة احمد عبدهللا دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21111126وفً تارٌخ  31234احمد عاطف زٌدان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21111122وفً تارٌخ  26431تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21111122وفً تارٌخ  26431احمد دمحم اسبتان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

  ــــــــــــــــــــــ   

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  31151شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح/ شركة اودن كابٌتال جروب لالستثمارات المالٌه ش.م.م

الى: تعدٌل اسم الشركه  25215توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  2

 احمد فوزى وشركاه O.A.Eلٌصبح/ اورٌا اروماتٌن اٌجٌبت 

الى: تعدٌل اسم الشركة  13113توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111111،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح/ دمحم فضل عبده فضل وشرٌكته

الى: تعدٌل اشم الشركه  22164توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111112،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح/ انس عبدالخبٌر دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  2152تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر ب  21111111،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح طلعت فتحى احمد وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  15211توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح/ حسن عبدالعظٌم دمحم وشركائه

الى: تعدٌل اسم الشركة  11245شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح/ دمحم عاطف ابو العٌنٌن وشرٌكه



 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

الى: تعدٌل االسم التجارى  22311توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  2

 ل مصطفى وشركاهلٌصبح/ مصطفى نبٌ

الى: تعدٌل اسم الشركة  25222توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح/ دمحم صالح عبدالرحمن عالم وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  21322توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ هاوس كارز تامر حنفى انور وشرٌكة

الى: تعدٌل االسم التجارى  22231توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111123،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ محمود صالح محمود وشرٌكته

الى: تعدٌل اسم الشركة  26431تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    21111122،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  26431توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111122،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح/ احمد انور دمحم شدٌد وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

محمود سٌد عبداللطٌف احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة المنعمد  -  1

تفوٌض السٌد/ محمود سٌد  -1التى  )اوال(تم ا 2111/11/31والمعتمد من الهٌئة العامه للرلابة المالٌة فى  2111/11/3بتارٌخ 

عبد اللطٌف بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة فى التولٌع على عمود رهن االسهم وجمٌع المستندات الالزمة التمام الرهن واٌة 

على رهن الموافمة  -2م 1م1مصر لشركه/ سٌناتور للفنادق ش -مستندات اخرى متعلمة بالمرض الممنوح من البنن التجارى الدولى

 1215برلم       21111114سهم )ثالثمائة سته وثالثون الف وستمائه سهم( من االسهم ، تارٌخ :  336611

محمود سٌد عبداللطٌف احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المملوكه لشركة/ ترافكو جروب انترناشٌونال المابضه  -  2

سهم)ملٌون وثالثه وعشرون الف 1123111ث ٌصبح اجمالى االسهم المرهونه م بح1ٌم1م فى شركه سٌناتور للفنادق ش1م1ش

مصر -م لصالح البنن التجارى الدولى 1م1من اجمالى االسهم المصدره من شركه/سٌناتور للفنادق ش 31سهم اسمى( تمثل %

ا ٌعادله بالعمله االجنبٌه جم )خمسمائه ملٌون جنٌه مصرى( او م 511111111المرض البالغ لدره -ضمانا للمروض التالٌه: أ

برلم       21111114التسهٌل االئتمانى ، تارٌخ :  -ب 2111/1/22والسابك الموافمه علٌه بموجب لرار الجمعٌه العامه بتارٌخ 

1215 

ٌورو) اثنى عشر ملٌون  12411111محمود سٌد عبداللطٌف احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بمبلغ ولدرة  -  3

والتى حصلت علٌه  2111/4/21ربعمائه الف ٌورو( السابك الموافمه علٌه بموجب لرار الجمعٌه العامه العادٌه للشركة بتارٌخ وا

جم ) مائه وخمسون ملٌون جنٌها مصرٌا( والسابك الموافمة علٌه  151111111التسهٌل االئتانى بمبلغ ولدرة من  -ج 1الشركة 

$ ) عشرة ملٌون واربعمائة الف دوالر  11411111والمعدله الى مبلغ  2116/11/31خ بموجب لرار الجمعٌه العامه بتارٌ

برلم       21111114، تارٌخ :  123111111المرض البالغ لدرة  -د 2111/1/22امرٌكى( بموجب لرار الجمعٌه العامه بتارٌخ 

1215 

جم )مائه سبعه وثمانون ملٌون جنٌها مصرٌا( السابك  محمود سٌد عبداللطٌف احمد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  4

لٌصبح المعادل لهذا المبلغ  2111/1/22والتى اتخذ لرار من الجمعٌه العامه للشركه بتارٌخ  2111/4/21الموافمة علٌه بتارٌخ 

 1215برلم       21111114، تارٌخ :  1بالعمله االجنبٌة 

مة  عضو مجلس ادارة  ** له حك التولٌع لدى البنون لٌصبح تولٌع اول بدال من تولٌع احمد حسن ثابت عبدالحلٌم  شركة مساه -  5

 12143برلم       21111114ثانى ، تارٌخ : 



 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

احمد حسن ثابت عبدالحلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** له حك التولٌع لدى البنون لٌصبح تولٌع اول بدال من تولٌع  -  6

 12142برلم       21111114ثانى ، تارٌخ : 

 2خالد مختار دمحم المرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة وخروج عدد  -  3

 21464برلم       21111114شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

 2شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن المتضامن واستالمة كافة حمولة وخروج عدد طارق مختار دمحم المرسى  توصٌة بسٌطة   -  2

 21464برلم       21111114شركاء موصٌن مذكورٌن بالعمد واستالمهم كافة حمولهم ، تارٌخ : 

هن لصالح خالد مختار دمحم المرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع على عمود االلتراض والر -  1

النفس او البنون او البنن االهلى او للغٌر وله حك توكٌل البنون او البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او بعض ما ذكر امام 

برلم       21111114مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك امام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌه او الغٌر حكومٌة منفردا ، تارٌخ : 

21464 

طارق مختار دمحم المرسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع على عمود االلتراض والرهن لصالح  -  11

النفس او البنون او البنن االهلى او للغٌر وله حك توكٌل البنون او البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او بعض ما ذكر امام 

برلم       21111114امام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌه او الغٌر حكومٌة منفردا ، تارٌخ :  مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك

21464 

حلمى عاطف مجدى دمحم امٌن محمود  شركة تضامن  حك االدارة والتولٌع  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع له حك االدارة  -  11

ت وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك التولٌع على عمود المروض والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها فى كافه التعامال

 31451برلم       21111115والرهون والبٌع باسم الشركة وله الحك فى تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لتصبح ادارة الشركة والتولٌع نٌابة  احمد كامل مصطفى طاٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع -  12

عنها الطرف االول الشرٌن المتضامن )احمد كامل مصطفى طاٌل( والطرف الثانى الشرٌن المتضامن )ابراهٌم ثابت عبدالعزٌز 

 تركى( مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التولٌع فى كافة معامالت الشركة وتعهداتها ولهم الحك فى تعٌن عده مدٌرٌن او وكالء

مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا فى حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

 21122برلم       21111116جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع ، تارٌخ : 

احمد كامل مصطفى طاٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن على الشٌكات وفتح  -  13

الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف باسم الشركة 

شراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وضمن اغراضها ولهم حك التولٌع على عمود ال

والتولٌع لدى الشهر العمارى ولهم الحك فى تعٌن وعزل مستخدمى و وكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم الحك فى ابرام 

 21122برلم       21111116ارٌخ : جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ، ت

 1احمد كامل مصطفى طاٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالجل ولهم حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر  -  14

 21122برلم       21111116، تارٌخ : 

رٌن واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ خروج الشرٌن/ عمرو ابو العال سٌد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الش -  15

 25215برلم       21111113: 

خروج الشرٌن/ عمرو ابو العال سٌد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ  -  16

 25215برلم       21111113: 

شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حمولة ،   دخول الشرٌن/ احمد فوزى عبدالحمٌد هارون  توصٌة بسٌطة -  13

 25215برلم       21111113تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد فوزى عبدالحمٌد هارون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حمولة ،  -  12

 25215برلم       21111113تارٌخ : 

لعال سٌد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان خروج الشرٌن/ عمرو ابو ا -  11

 25215برلم       21111113تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 



 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

لتولٌع منفردا بشرط ان خروج الشرٌن/ عمرو ابو العال سٌد خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة وا -  21

 25215برلم       21111113تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ احمد فوزى عبدالحمٌد هارون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان  -  21

 25215برلم       21111113وضمن اغراضها ، تارٌخ :  تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة

دخول الشرٌن/ احمد فوزى عبدالحمٌد هارون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان  -  22

 25215برلم       21111113تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : 

 فضل عبده فضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة حموله ، دمحم -  23

 13113برلم       21111111تارٌخ : 

دمحم فضل عبده فضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة حموله ،  -  24

 13113برلم       21111111تارٌخ : 

دمحم فضل عبده فضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة حموله ،  -  25

 13113برلم       21111111تارٌخ : 

موله ، تارٌخ : اٌمن عبدالفتاح حسن شاهٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة ح -  26

 1111برلم       21111112

فرج عبدالفتاح حسن شاهٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  23

 1111برلم       21111112

المة كافة حموله ، تارٌخ : اٌمن عبدالفتاح حسن شاهٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ** خروج الشرٌن واست -  22

 1111برلم       21111112

فرج عبدالفتاح حسن شاهٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله ، تارٌخ :  -  21

 1111برلم       21111112

شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ودخول ممدوح عارف احمد مصطفى االمبابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل من  -  31

 21511برلم       21111112شركاه موصٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  4عدد 

تعدٌل صفة الشرٌن/ ماجد عارف احمد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل من شرٌن موصى الى شرٌن  -  31

 21511برلم       21111112شركاه موصٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  4متضامن ودخول عدد 

ممدوح عارف احمد مصطفى االمبابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكله للشرٌن  -  32

االول المتضامن السٌد/ ممدوح عارف احمد والشرٌن الثانى المتضامن السٌد/ ماجد عارف احمد مصطفى ولهم حك فى كافة 

لمة بتحمٌك اغراض الشركه ومباشرة نشاطها وٌشمل التولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والتولٌع لدى المسائل المتع

البنون بما فٌها فتح حساب للشركة واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات باسم الشركة وفتح وغلك الحسابات واصدار الشٌكات 

 21511برلم       21111112ضمان وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : والتولٌع علٌها واستصدار خطابات وشهادات ال

تعدٌل صفة الشرٌن/ ماجد عارف احمد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -  33

ماجد عارف احمد مصطفى ولهم حك  موكله للشرٌن االول المتضامن السٌد/ ممدوح عارف احمد والشرٌن الثانى المتضامن السٌد/

فى كافة المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراض الشركه ومباشرة نشاطها وٌشمل التولٌع امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه 

ر والتولٌع لدى البنون بما فٌها فتح حساب للشركة واالٌداع والسحب واصدار الشٌكات باسم الشركة وفتح وغلك الحسابات واصدا

برلم       21111112الشٌكات والتولٌع علٌها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

21511 

ممدوح عارف احمد مصطفى االمبابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وذلن باسم الشركة وضمن اغراضها مجتمعٌن او  -  34

الحك فى التولٌع على العمود وعمود الشراء والبٌع وااللتراض والرهن الصول الشركة منفردٌن وحك االلتراض من البنون و

وممتلكاتها وحك التعامل امام المضاء والمحاكم بجمٌع انواعها والحك فى ابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك 
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والتعامل امام الشهر العمارى والجمارن والهٌئه العامه بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وتعٌٌن مدٌرٌٌن او وكالء مفوضٌن 

 21511برلم       21111112للتامٌنات وتاسٌس الشركات وادخال تعدٌالت علٌه وفسخها وشطبها ومحوها والحك ، تارٌخ : 

اضها تعدٌل صفة الشرٌن/ ماجد عارف احمد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وذلن باسم الشركة وضمن اغر -  35

مجتمعٌن او منفردٌن وحك االلتراض من البنون والحك فى التولٌع على العمود وعمود الشراء والبٌع وااللتراض والرهن الصول 

الشركة وممتلكاتها وحك التعامل امام المضاء والمحاكم بجمٌع انواعها والحك فى ابرام كافة العمود والمشاركات والصفمات التى 

بالنمد او االجل وتعٌٌن مدٌرٌٌن او وكالء مفوضٌن والتعامل امام الشهر العمارى والجمارن والهٌئه العامه  تتعلك بمعامالت الشركة

 21511برلم       21111112للتامٌنات وتاسٌس الشركات وادخال تعدٌالت علٌه وفسخها وشطبها ومحوها والحك ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  فى التعٌٌن والعزل لمستخدمى ووكالء الشركة   ممدوح عارف احمد مصطفى االمبابى  توصٌة بسٌطة -  36

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومن لهم حك المبض ودفع المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه مجتمعٌن 

 21511برلم       21111112، تارٌخ :  1او منفردٌن ولهم حك التوكٌل او التفوٌض فى كل او بعض مما ذكر 

تعدٌل صفة الشرٌن/ ماجد عارف احمد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  فى التعٌٌن والعزل لمستخدمى ووكالء  -  33

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومن لهم حك المبض ودفع المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه 

 21511برلم       21111112، تارٌخ :  1منفردٌن ولهم حك التوكٌل او التفوٌض فى كل او بعض مما ذكر مجتمعٌن او 

انس عبدالخبٌر دمحم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -  32

 22164برلم       21111112

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : انس عبدالخبٌر دمحم ٌوسف  توصٌ -  31

 22164برلم       21111112

سمٌر عبدهللا دمحم عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االلتراض والتولٌع له حك التولٌع وااللتراض  -  41

 2424برلم       21111114والرهن ، تارٌخ : 

ٌر عبدهللا دمحم عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االلتراض والتولٌع له حك التولٌع وااللتراض سم -  41

 2424برلم       21111114والرهن ، تارٌخ : 

محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )محمود حسٌن  -  42

ابراهٌم عبدهللا سالم( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( 

ٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغلك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على مجتمعٌن حك االدارة والتول

الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع البنون 

 23431برلم       21111113مود ، تارٌخ : والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على ع

محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )محمود حسٌن  -  43

اهٌم عبدهللا( ابراهٌم عبدهللا سالم( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابر

مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغلك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على 

الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع البنون 

 23431برلم       21111113باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على عمود ، تارٌخ : والمصارٌف وكل ذلن 

عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )محمود  -  44

ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم  حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن

عبدهللا( مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغلك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع 

افه صور التعامل مع والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وك

 23431برلم       21111113البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )محمود  -  45

م( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم حسٌن ابراهٌم عبدهللا سال

عبدهللا( مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغلك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع 
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ان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضم

 23431برلم       21111113البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

تولٌع للشرٌن )محمود عالءالدٌن محمود حسن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة وال -  46

حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم 

عبدهللا( مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغلك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع 

ٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع والتول

 23431برلم       21111113البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )محمود  عالءالدٌن محمود حسن ابراهٌم عبدهللا  شركة -  43

حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم( منفردا او للشرٌكٌن )عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا( و)عالءالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم 

ك الحسابات فى البنون والسحب واالٌداع عبدهللا( مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة فى جمٌع اعمالها وفتح وغل

والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع 

 23431برلم       21111113البنون والمصارٌف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصول والعمارات واالراضى والسٌارات  -  42

والمنموالت باسم الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالغ وتولٌع 

ذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اال

 23431برلم       21111113وباالجل ، تارٌخ : 

محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصول والعمارات واالراضى والسٌارات  -  41

الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالغ وتولٌع  والمنموالت باسم

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 23431م   برل    21111113وباالجل ، تارٌخ : 

عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصول والعمارات واالراضى  -  51

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع 

ٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسد

 23431برلم       21111113بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل ، تارٌخ : 

عمادالدٌن محمود حسٌن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصول والعمارات واالراضى  -  51

السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع و

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 23431برلم       21111113تارٌخ :  بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل ،

عالءالدٌن محمود حسن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصول والعمارات واالراضى  -  52

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالغ 

 23431برلم       21111113بمعامالت الشركة بالنمد وباالجل ، تارٌخ : 

ل والعمارات واالراضى عالءالدٌن محمود حسن ابراهٌم عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  شراء وبٌع االصو -  53

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولحاسبها وتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولبض ودفع 

المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 23431برلم       21111113لشركة بالنمد وباالجل ، تارٌخ : بمعامالت ا

التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع  -احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  54

امة للرلابة المالٌه الموافمة من الهٌئة الع 2111/11/14والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/1/11مجلس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ 

باالجماع على لائمة اسماء المفوضٌن بالتولٌع عن الشركه مع الغاء تولٌع االستاذه/ رٌهام عالء الدٌن حسن خلٌل على النحو التالى 

امح اخنوخ حلٌم زكى االستاذ/ احمد دمحم بهجت ابو السعد تولٌع )أ( ، االستاذ/ اسامة عبدالمادر عبدالحمٌد تولٌع )أ( االستاذ/ حلٌم س

 15341برلم       21111113تولٌع )أ( االستاذ/ احمد امٌن عبد اللطٌف عبدالفتاح ، تارٌخ : 



 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

التاشٌر بما ورد بمحضر اجتماع  -احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  55

من الهٌئة العامة للرلابة المالٌه الموافمة  2111/11/14والمصدق علٌه بتارٌخ  2111/1/11مجلس ادارة الشركة المنعمد بتارٌخ 

باالجماع على لائمة اسماء المفوضٌن بالتولٌع عن الشركه مع الغاء تولٌع االستاذه/ رٌهام عالء الدٌن حسن خلٌل على النحو التالى 

مة عبدالمادر عبدالحمٌد تولٌع )أ( االستاذ/ حلٌم سامح اخنوخ حلٌم زكى االستاذ/ احمد دمحم بهجت ابو السعد تولٌع )أ( ، االستاذ/ اسا

 15341برلم       21111113تولٌع )أ( االستاذ/ احمد امٌن عبد اللطٌف عبدالفتاح ، تارٌخ : 

خلٌل تولٌع احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌث )ب( االستاذ/ محسن السٌد عبدالعال  -  56

 15341برلم       21111113)ب( االستاذة/ لمٌس نبٌل فهمى دمحم ابراهٌم تولٌع )ب( ، تارٌخ : 

احمد دمحم بهجت ابو السعد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  غٌث )ب( االستاذ/ محسن السٌد عبدالعال خلٌل تولٌع  -  53

 15341برلم       21111113ولٌع )ب( ، تارٌخ : )ب( االستاذة/ لمٌس نبٌل فهمى دمحم ابراهٌم ت

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  52

 1215برلم       21111111

منه ، تارٌخ : ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضا -  51

 1215برلم       21111111

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  61

 1215برلم       21111111

    21111111ٌخ : الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضامنه ، تار -  61

 1215برلم   

    21111111الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  62

 1215برلم   

    21111111الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌكه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  63

 1215برلم   

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة المتضامنة االنسة/ ساندرٌن  -  64

رمسٌس الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضامنة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن امام كافة الجهات الحكومٌة 

حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع وغٌر ال

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ولهما الحك فى التولٌع على عمود االلتراض 

 1215برلم       21111111مصرى او للغٌر ، تارٌخ : والرهن لصالح البنون او البنن االهلى ال

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة المتضامنة االنسة/ ساندرٌن  -  65

ام كافة الجهات الحكومٌة رمسٌس الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضامنة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن ام

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ولهما الحك فى التولٌع على عمود االلتراض 

 1215برلم       21111111لصالح البنون او البنن االهلى المصرى او للغٌر ، تارٌخ : والرهن 

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة المتضامنة االنسة/ ساندرٌن  -  66

ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن امام كافة الجهات الحكومٌة رمسٌس الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضامنة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس 

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع 

تولٌع على عمود االلتراض على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ولهما الحك فى ال

 1215برلم       21111111والرهن لصالح البنون او البنن االهلى المصرى او للغٌر ، تارٌخ : 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة المتضامنة االنسة/ ساندرٌن  -  63

نة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن امام كافة الجهات الحكومٌة رمسٌس الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضام

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع 



 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

حك االلتراض ولهما الحك فى التولٌع على عمود االلتراض على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و

 1215برلم       21111111والرهن لصالح البنون او البنن االهلى المصرى او للغٌر ، تارٌخ : 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة المتضامنة االنسة/ ساندرٌن  -  62

الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضامنة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن امام كافة الجهات الحكومٌة  رمسٌس

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع 

صدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ولهما الحك فى التولٌع على عمود االلتراض على الشٌكات وفتح حسابات واست

 1215برلم       21111111والرهن لصالح البنون او البنن االهلى المصرى او للغٌر ، تارٌخ : 

تضامنة االنسة/ ساندرٌن الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع الى الشرٌكة الم -  61

رمسٌس الٌاس ونٌس والشرٌكة المتضامنة االنسة/ الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس منفردٌن او مجتمعٌن زذلن امام كافة الجهات الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع 

على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض ولهما الحك فى التولٌع على عمود االلتراض 

 1215برلم       21111111والرهن لصالح البنون او البنن االهلى المصرى او للغٌر ، تارٌخ : 

ا حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم -  31

بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والغاء كافة 

لطعن والتصالح والمحاكم التوكٌالت وكذلن حك االبراء والتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان ا

وامام مصلحة الجمارن والهٌئة العامة على رلابة الصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى والغرف 

 1215برلم       21111111التجارٌه والسجل التجارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او  -  31

بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والغاء كافة 

لتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان الطعن والتصالح والمحاكم التوكٌالت وكذلن حك االبراء وا

وامام مصلحة الجمارن والهٌئة العامة على رلابة الصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى والغرف 

 1215برلم       21111111عٌة ، تارٌخ : التجارٌه والسجل التجارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصنا

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او  -  32

غاء كافة بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وال

التوكٌالت وكذلن حك االبراء والتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان الطعن والتصالح والمحاكم 

وامام مصلحة الجمارن والهٌئة العامة على رلابة الصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى والغرف 

 1215برلم       21111111ارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : التجارٌه والسجل التج

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او  -  33

ة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والغاء كافة بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كاف

التوكٌالت وكذلن حك االبراء والتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان الطعن والتصالح والمحاكم 

العمارى والغرف وامام مصلحة الجمارن والهٌئة العامة على رلابة الصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر 

 1215برلم       21111111التجارٌه والسجل التجارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او  -  34

ارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والغاء كافة بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العم

التوكٌالت وكذلن حك االبراء والتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان الطعن والتصالح والمحاكم 

وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى والغرف  وامام مصلحة الجمارن والهٌئة العامة على رلابة الصادرات والواردات

 1215برلم       21111111التجارٌه والسجل التجارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ولهما حك توكٌل البنن االهلى المصرى او الغٌر فى كل او  -  35

ض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والغاء كافة بع

التوكٌالت وكذلن حك االبراء والتنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا وامام مامورٌات الضرائب ولجان الطعن والتصالح والمحاكم 

العامة على رلابة الصادرات والواردات وهٌئة التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى والغرف وامام مصلحة الجمارن والهٌئة 

 1215برلم       21111111التجارٌه والسجل التجارى والسجل الصناعى وهٌئة التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 



 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

فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشركة وفى ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله اوسع السلطات  -  36

برلم       21111111حدود اغراضها لما فى ذلن كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

1215 

ة وفى ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله اوسع السلطات فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشرك -  33

برلم       21111111حدود اغراضها لما فى ذلن كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

1215 

ساندرٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله اوسع السلطات فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشركة وفى  -  32

برلم       21111111كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  حدود اغراضها لما فى ذلن

1215 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وله اوسع السلطات فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشركة وفى  -  31

برلم       21111111من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  حدود اغراضها لما فى ذلن كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل

1215 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وله اوسع السلطات فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشركة وفى  -  21

برلم       21111111رٌخ : حدود اغراضها لما فى ذلن كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تا

1215 

الٌن رمسٌس الٌاس ونٌس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وله اوسع السلطات فٌما تمضٌة مباشرة اعمال الشركة وفى  -  21

برلم       21111111حدود اغراضها لما فى ذلن كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

1215 

شرٌن  11طلعت فتحى احمد دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بسبب الوفاة ودخول عدد  -  22

 2152برلم       21111111موصى مذكورٌن اسمائهم بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌن  11عدد طلعت فتحى احمد دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن بسبب الوفاة ودخول  -  23

 2152برلم       21111111موصى مذكورٌن اسمائهم بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  11على عبدالحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بسبب الوفاة ودخول عدد  -  24

 2152برلم       21111111مذكورٌن اسمائهم بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  11سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن بسبب الوفاة ودخول عدد على عبدالحمٌد ال -  25

 2152برلم       21111111مذكورٌن اسمائهم بالعمد ، تارٌخ : 

طلعت فتحى احمد دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن وله حك  -  26

 2152برلم       21111111لٌع وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك توكٌل الغٌر فى االدارة ، تارٌخ : االدارة والتو

طلعت فتحى احمد دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن وله حك  -  23

 2152برلم       21111111ركة وله حك توكٌل الغٌر فى االدارة ، تارٌخ : االدارة والتولٌع وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الش

على عبدالحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  22

 2152برلم       21111111:  والتولٌع وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك توكٌل الغٌر فى االدارة ، تارٌخ

على عبدالحمٌد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من موصى الى متضامن وله حك االدارة  -  21

 2152برلم       21111111والتولٌع وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك توكٌل الغٌر فى االدارة ، تارٌخ : 

    21111111 عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله ، تارٌخ : عصام دمحم -  11

 12114برلم   



 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

    21111111عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله ، تارٌخ :  -  11

 12114برلم   

ن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة دخول الشرٌ -  12

 12114برلم       21111111حموله ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة  -  13

 12114برلم       21111111حموله ، تارٌخ : 

    21111111محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله ، تارٌخ :  -  14

 12114برلم   

    21111111محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حموله ، تارٌخ :  -  15

 12114برلم   

 12114برلم       21111111عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  16

 12114برلم       21111111عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  13

برلم       21111111مد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ : دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر اح -  12

12114 

برلم       21111111دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  11

12114 

 12114برلم       21111111محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  111

 12114برلم       21111111محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  111

له حك االدارة والتولٌع منفردا ولٌه ان ٌوكل من  عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  **  اصبح -  112

له منفردا جمٌع الصالحٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعامل باسم واجراء كافة العمود والمعامالت  1ٌشاء فى بعض او كل ماذكر

مشاركات والصفمات التى ضمن اغراض الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود وال

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على جمٌع التعالدات واسناد االعمال للغٌر والتفاوض مع الشركات المماثلة التى 

 12114برلم       21111111لها ارتباط بنفس اغراض الشركة والتولٌع على ، تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متخارج  **  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ولٌه ان ٌوكل من عصام دمحم عبدالمادر احمد  شر -  113

له منفردا جمٌع الصالحٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعامل باسم واجراء كافة العمود والمعامالت  1ٌشاء فى بعض او كل ماذكر

التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى ضمن اغراض الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على جمٌع التعالدات واسناد االعمال للغٌر والتفاوض مع الشركات المماثلة التى 

 12114برلم       21111111لها ارتباط بنفس اغراض الشركة والتولٌع على ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **  اصبح له حك االدارة والتولٌع  -  114

له منفردا جمٌع الصالحٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعامل باسم واجراء  1منفردا ولٌه ان ٌوكل من ٌشاء فى بعض او كل ماذكر

ركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود كافة العمود والمعامالت ضمن اغراض الش

والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على جمٌع التعالدات واسناد االعمال للغٌر والتفاوض 

 12114برلم       21111111التولٌع على ، تارٌخ : مع الشركات المماثلة التى لها ارتباط بنفس اغراض الشركة و

دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **  اصبح له حك االدارة والتولٌع  -  115

مل باسم واجراء له منفردا جمٌع الصالحٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعا 1منفردا ولٌه ان ٌوكل من ٌشاء فى بعض او كل ماذكر

كافة العمود والمعامالت ضمن اغراض الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود 

والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على جمٌع التعالدات واسناد االعمال للغٌر والتفاوض 

 12114برلم       21111111لشركات المماثلة التى لها ارتباط بنفس اغراض الشركة والتولٌع على ، تارٌخ : مع ا



 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

محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ولٌه ان ٌوكل من  -  116

حٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعامل باسم واجراء كافة العمود والمعامالت له منفردا جمٌع الصال 1ٌشاء فى بعض او كل ماذكر

ضمن اغراض الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى 

سناد االعمال للغٌر والتفاوض مع الشركات المماثلة التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل والتولٌع على جمٌع التعالدات وا

 12114برلم       21111111لها ارتباط بنفس اغراض الشركة والتولٌع على ، تارٌخ : 

محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **  اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا ولٌه ان ٌوكل من  -  113

له منفردا جمٌع الصالحٌات لتصرٌف اعمال الشركة والتعامل باسم واجراء كافة العمود والمعامالت  1او كل ماذكرٌشاء فى بعض 

ضمن اغراض الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى 

ل والتولٌع على جمٌع التعالدات واسناد االعمال للغٌر والتفاوض مع الشركات المماثلة التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

 12114برلم       21111111لها ارتباط بنفس اغراض الشركة والتولٌع على ، تارٌخ : 

م جمٌع الجهات الحكومٌه عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  كافة المعامالت المالٌه والبنكٌه واما -  112

والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفوٌض من ٌشاء فى كل او بعض 

له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل وتفوٌض  1ماذكر

 12114برلم       21111111، تارٌخ :  1فى كل او بعض ماذكر من ٌشاءون 

عصام دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  كافة المعامالت المالٌه والبنكٌه وامام جمٌع الجهات الحكومٌه  -  111

ٌض من ٌشاء فى كل او بعض والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفو

له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل وتفوٌض  1ماذكر

 12114برلم       21111111، تارٌخ :  1من ٌشاءون فى كل او بعض ماذكر 

د  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافة المعامالت المالٌه والبنكٌه وامام دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احم -  111

جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفوٌض من 

اجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات و 1ٌشاء فى كل او بعض ماذكر

 12114برلم       21111111، تارٌخ :  1فى توكٌل وتفوٌض من ٌشاءون فى كل او بعض ماذكر 

دخول الشرٌن/ مصطفى محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كافة المعامالت المالٌه والبنكٌه وامام  -  111

والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفوٌض من  جمٌع الجهات الحكومٌه

له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك  1ٌشاء فى كل او بعض ماذكر

 12114برلم       21111111تارٌخ :  ، 1فى توكٌل وتفوٌض من ٌشاءون فى كل او بعض ماذكر 

محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كافة المعامالت المالٌه والبنكٌه وامام جمٌع الجهات الحكومٌه  -  112

عض والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفوٌض من ٌشاء فى كل او ب

له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل وتفوٌض  1ماذكر

 12114برلم       21111111، تارٌخ :  1من ٌشاءون فى كل او بعض ماذكر 

ت المالٌه والبنكٌه وامام جمٌع الجهات الحكومٌه محمود دمحم عبدالمادر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كافة المعامال -  113

والغٌر حكومٌه وله الحك فى تولٌع عمود بٌع او شراء اصول الشركة وله الحك فى توكٌل وتفوٌض من ٌشاء فى كل او بعض 

توكٌل وتفوٌض  له منفردا حك االلتراض والرهن واالستدانة وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت البنكٌه وله الحك فى 1ماذكر

 12114برلم       21111111، تارٌخ :  1من ٌشاءون فى كل او بعض ماذكر 

حسن عبدالعظٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفةالشرٌن  حسن عبدالعظٌم دمحم على من شرٌن  -  114

    21111121ٌم دمحم على( منفردا ، تارٌخ : موصى الى شرٌن متضامن ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )حسن عبدالعظ

 15211برلم   

حسن عبدالعظٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفةالشرٌن  حسن عبدالعظٌم دمحم على من شرٌن  -  115

    21111121ٌخ : موصى الى شرٌن متضامن ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )حسن عبدالعظٌم دمحم على( منفردا ، تار

 15211برلم   



 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

حسن عبدالعظٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفةالشرٌن  حسن عبدالعظٌم دمحم على من شرٌن  -  116

    21111121موصى الى شرٌن متضامن ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )حسن عبدالعظٌم دمحم على( منفردا ، تارٌخ : 

 15211برلم   

احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

 11245برلم       21111121

احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

 11245برلم       21111121

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  111

 11245برلم       21111121: 

وله ، تارٌخ ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حم -  121

 11245برلم       21111121: 

دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  121

 11245برلم       21111121

المه كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واست -  122

 11245برلم       21111121

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  123

 11245برلم       21111121

ه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروج -  124

 11245برلم       21111121

ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  125

 11245برلم       21111121

ج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخار -  126

 11245برلم       21111121

احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  123

 11245برلم       21111121

شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :   احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن -  122

 11245برلم       21111121

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  121

 11245برلم       21111121: 

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  131

 11245برلم       21111121: 

دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  131

 11245برلم       21111121

دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  132

 11245برلم       21111121



 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

رٌخ : عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تا -  133

 11245برلم       21111121

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  134

 11245برلم       21111121

افه حموله ، تارٌخ : ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه ك -  135

 11245برلم       21111121

ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  136

 11245برلم       21111121

ة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشرك -  133

 11245برلم       21111121

احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  132

 11245برلم       21111121

تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  *  -  131

 11245برلم       21111121: 

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ  -  141

 11245برلم       21111121: 

شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :   دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن -  141

 11245برلم       21111121

دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  142

 11245برلم       21111121

به  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدر -  143

 11245برلم       21111121

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  144

 11245برلم       21111121

ف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : ٌوسف عاط -  145

 11245برلم       21111121

ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

 11245برلم       21111121

    21111121احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  143

 11245برلم   

    21111121احمد دمحم عاطف ابوالعنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  142

 11245برلم   

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  141

 11245برلم       21111121

ابوالعنٌن عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  151

 11245برلم       21111121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111121دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  151

 11245برلم   

    21111121دمحم عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  152

 11245برلم   

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  153

 11245برلم       21111121

عاطف ابوالعنٌن ٌوسف عبدربه  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  154

 11245برلم       21111121

    21111121ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  155

 11245برلم   

    21111121ٌوسف عاطف ابوالعنٌن ٌوسف  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  156

 11245برلم   

دٌل صفة الشرٌن/ ماٌكل غبلاير جرجس غبلاير  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن تع -  153

 12123برلم       21111121الى موصى ، تارٌخ : 

تعدٌل صفة الشرٌن/ ماٌكل غبلاير جرجس غبلاير  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن  -  152

 12123برلم       21111121الى موصى ، تارٌخ : 

لٌع خالف ذلن سالمة احمد عبدهللا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا وال ٌعتد باى تو -  151

برلم       21111124وله الحك التعامل مع البنون من سحب واٌداع او التراض ورهن من حك الشرٌن المتضامن منفردا ، تارٌخ : 

22121 

سالمة احمد عبدهللا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** له حك االدارة والتولٌع منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالف ذلن  -  161

برلم       21111124الحك التعامل مع البنون من سحب واٌداع او التراض ورهن من حك الشرٌن المتضامن منفردا ، تارٌخ : وله 

22121 

دخول الشرٌن/ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  161

 22311برلم       21111124وصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ : ودخول شرٌن م -واستالمه كافة حمولة 

دخول الشرٌن/ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  162

 22311برلم       21111124ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -واستالمه كافة حمولة 

مصطفى نبٌل مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة  -  163

 22311برلم       21111124ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -حمولة 

ذكور اسمه بالعمد واستالمه كافة مصطفى نبٌل مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى م -  164

 22311برلم       21111124ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ، تارٌخ :  -حمولة 

دخول الشرٌن/ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن  -  165

ل مصطفى كمال والثالث السٌد/ ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال حٌث لهما الحك فى ادارة الشركة المتضامنٌن االول السٌد/ مصطفى نبٌ

وتحمٌك اغراضها والتعامل مع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون كما لهما الحك فى اجراء 

 22311برلم       21111124تمعٌن ، تارٌخ : الرهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض باسم الشركة مج

دخول الشرٌن/ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن  -  166

ى ادارة الشركة المتضامنٌن االول السٌد/ مصطفى نبٌل مصطفى كمال والثالث السٌد/ ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال حٌث لهما الحك ف



 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

وتحمٌك اغراضها والتعامل مع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون كما لهما الحك فى اجراء 

 22311برلم       21111124الرهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض باسم الشركة مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مصطفى نبٌل مصطفى كم -  163

االول السٌد/ مصطفى نبٌل مصطفى كمال والثالث السٌد/ ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال حٌث لهما الحك فى ادارة الشركة وتحمٌك 

وكذلن التعامل مع البنون كما لهما الحك فى اجراء الرهن او  اغراضها والتعامل مع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة باسم الشركة

 22311برلم       21111124بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض باسم الشركة مجتمعٌن ، تارٌخ : 

منٌن مصطفى نبٌل مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن المتضا -  162

االول السٌد/ مصطفى نبٌل مصطفى كمال والثالث السٌد/ ٌاسر فاروق سٌد عبدالعال حٌث لهما الحك فى ادارة الشركة وتحمٌك 

اغراضها والتعامل مع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة باسم الشركة وكذلن التعامل مع البنون كما لهما الحك فى اجراء الرهن او 

 22311برلم       21111124صول على لروض باسم الشركة مجتمعٌن ، تارٌخ : بٌع عمارات الشركة او الح

شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ،  2دمحم صالح عبدالرحمن عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** دخول عدد  -  161

 25222برلم       21111124تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ،  2شرٌن متضامن  ** دخول عدد دمحم صالح عبدالرحمن عالم  توصٌة بسٌطة   -  131

 25222برلم       21111124تارٌخ : 

    21111125تامر حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن لسبب الوفاة ، تارٌخ :  -  131

 21322برلم   

    21111125ة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** خروج الشرٌن لسبب الوفاة ، تارٌخ : تامر حنفى انور دمحم العزب  توصٌ -  132

 21322برلم   

برلم       21111125حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن لسبب الوفاة ، تارٌخ :  -  133

21322 

برلم       21111125** خروج الشرٌن لسبب الوفاة ، تارٌخ : حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  134

21322 

تامر حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة  -  135

 21322برلم       21111125الصالحٌات بما فى ذلن البٌع او الرهن او اى تصرف اخر ، تارٌخ : 

تامر حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة  -  136

 21322برلم       21111125الصالحٌات بما فى ذلن البٌع او الرهن او اى تصرف اخر ، تارٌخ : 

ه حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات بما حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح ل -  133

 21322برلم       21111125فى ذلن البٌع او الرهن او اى تصرف اخر ، تارٌخ : 

حنفى انور دمحم العزب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات بما  -  132

 21322برلم       21111125الرهن او اى تصرف اخر ، تارٌخ : فى ذلن البٌع او 

احمد جمال الدٌن عبداللطٌف عبدالطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  131

 22163برلم       21111125واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ : 

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر السٌد طالل توفٌك دمحم سعد  شركة م -  121

الموجهه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى 

مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان 

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى 



 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

غٌٌر حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب الت -  121

الموجهه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى 

عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس 

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1لٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى ادارة صندوق معاشى وبناءا ع

محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر  -  122

ائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى الموجهه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المض

عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس 

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى 

دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر  -  123

الموجهه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى 

س ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس عضوٌة مجل

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى 

جلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو م -  124

الموجهه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى 

مثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان مشالى الى الت

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة على النحو التالى 

حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر  -  125

ه من مجلس ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى الموجه

عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق سرحان مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس 

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1كٌل مجلس االدارة على النحو التالى ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تش

صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  126

ادارة صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات  ** مستمل * الموافمة باالجماع على اعتماد طلب التغٌٌر الموجهه من مجلس

المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل بتغٌٌر ممثلهم فى عضوٌة مجلس ادارة صندوق معاشى االستاذ/ سعودى عبدالرازق 

االدارة على سرحان مشالى الى التمثٌل بتفوٌض خاص لكل اجتماع مجلس ادارة صندوق معاشى وبناءا علٌه ٌصبح تشكٌل مجلس 

 23416برلم       21111125، تارٌخ :  1النحو التالى 

برلم       21111125السٌد طالل توفٌك دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  123

23416 

برلم       21111125حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  122

23416 

برلم       21111125محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  121

23416 

برلم       21111125شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  -  111

23416 

برلم       21111125عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  111

23416 

برلم       21111125ارة  ** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  112

23416 

صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  113

 23416برلم       21111125** غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص للعاملٌن  السٌد طالل توفٌك -  114

برلم       21111125بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : 

23416 

ضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص للعاملٌن حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  ع -  115

برلم       21111125بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : 

23416 

فٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص للعاملٌن محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تن -  116

برلم       21111125بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : 

23416 

لتأمٌن الخاص للعاملٌن دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق ا -  113

برلم       21111125بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : 

23416 

عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص  -  112

    21111125ٌن بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : للعامل

 23416برلم   

حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص للعاملٌن  -  111

برلم       21111125لصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : بشركتى العز الدخٌلة ل

23416 

صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  211

الخاص للعاملٌن بشركتى العز الدخٌلة للصلب االسكندرٌة و شركة حدٌد للصناعة ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن 

 23416برلم       21111125والتجارة والمماوالت كونتراستٌل ، تارٌخ : 

السٌد طالل توفٌك دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص  -  211

 23416برلم       21111125ٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : بالعاملٌن به

حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص بالعاملٌن  -  212

 23416برلم       21111125بهٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص بالعاملٌن محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عض -  213

 23416برلم       21111125بهٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : 

دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص بالعاملٌن  -  214

 23416برلم       21111125ٌخ : بهٌئة لناة السوٌس ، تار

عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص  -  215

 23416برلم       21111125بالعاملٌن بهٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : 

** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأمٌن الخاص بالعاملٌن حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  216

 23416برلم       21111125بهٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : 

صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  213

 23416برلم       21111125ٌن الخاص بالعاملٌن بهٌئة لناة السوٌس ، تارٌخ : ** غٌر تنفٌذى ممثل عن صندوق التأم

برلم       21111125السٌد طالل توفٌك دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  212

23416 



 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

 23416برلم       21111125ستمل ، تارٌخ : حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى م -  211

برلم       21111125محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  211

23416 

  برلم     21111125دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  211

23416 

برلم       21111125عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  212

23416 

برلم       21111125حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  213

23416 

خاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صندوق التامٌن ال -  214

 23416برلم       21111125غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : 

برلم       21111125السٌد طالل توفٌك دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  215

23416 

 23416برلم       21111125حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  216

 23416برلم       21111125محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  213

 23416برلم       21111125دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  212

برلم       21111125عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  211

23416 

 23416برلم       21111125مساهمة  عضو مجلس ادارة  ** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة -  221

صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  221

 23416برلم       21111125** غٌر تنفٌذى ، تارٌخ : 

برلم       21111125ل توفٌك دمحم سعد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  **غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : السٌد طال -  222

23416 

برلم       21111125حسن متولى دمحم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  **غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  223

23416 

برلم       21111125ضو مجلس ادارة  **غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : محمود مصطفى دمحم نجم  شركة مساهمة  ع -  224

23416 

برلم       21111125دمحم مفتاح عبدهللا مبارز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  **غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  225

23416 

برلم       21111125فٌذى مستمل ، تارٌخ : عاطف ٌاسٌن عبدالشافى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  **غٌر تن -  226

23416 

برلم       21111125حسٌن امٌن مهدى جبرٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  **غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  223

23416 

مة  عضو مجلس ادارة  صندوق التامٌن الخاص للعاملٌن بالهٌئات المضائٌه والجهات المعاونه لها بوزارة العدل  شركة مساه -  222

 23416برلم       21111125**غٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : 
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 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21111125خالد احمد ٌاسر محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  221

 21153برلم   

* تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن **  ** سعد محمود عثمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  231

اصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء )سعد محمود عثمان عبدهللا( و)احمد عاطف كامل على زٌدان( و)محمود فؤاد دمحم عبدالرحمن( 

لحكومٌة والمطاع العام مجمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ا

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع 

 31234برلم       21111126والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن **  ** سعد محمود عثمان عبدهللا -  231

اصبح حك االدارة والتولٌع للشركاء )سعد محمود عثمان عبدهللا( و)احمد عاطف كامل على زٌدان( و)محمود فؤاد دمحم عبدالرحمن( 

م جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام مجمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع 

 31234برلم       21111126والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات ، تارٌخ : 

سعد محمود عثمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع  -  232

البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

ٌة واالراضى والسٌارات ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى و والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمار

وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم الحك فى لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 

 31234برلم       21111126ت ، تارٌخ : والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامال

سعد محمود عثمان عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور التعامل مع البنون  -  233

لرهن والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وا

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى و وكالء 

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم الحك فى لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

 31234برلم       21111126مشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت ، تارٌخ : وابرام كافة العمود وال

سعد محمود عثمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة بالنمد او االجل ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل  -  234

 31234برلم       21111126الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

د محمود عثمان عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة بالنمد او االجل ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل سع -  235

 31234برلم       21111126الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ع لالطراف الستة خول الشرٌن/ ولٌد فرج ابراهٌم على جبر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌ -  236

 23625برلم       21111126مجتمعٌن او منفردٌن وذلن بتفوٌض من بالى الشركاء ، تارٌخ : 

خول الشرٌن/ ولٌد فرج ابراهٌم على جبر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع لالطراف الستة  -  233

 23625برلم       21111126رٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن وذلن بتفوٌض من بالى الشركاء ، تا

دخول الشرٌن/ محمود احمد سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع لالطراف الستة مجتمعٌن  -  232

 23625برلم       21111126او منفردٌن وذلن بتفوٌض من بالى الشركاء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع لالطراف الستة مجتمعٌن  دخول الشرٌن/ محمود احمد سعد دمحم  -  231

 23625برلم       21111126او منفردٌن وذلن بتفوٌض من بالى الشركاء ، تارٌخ : 

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  241

 14621برلم       21111126

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  241

 14621برلم       21111126
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 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تارٌخ :  عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، -  242

 14621برلم       21111126

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  243

 14621برلم       21111126

افة حمولة ، تارٌخ : عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة ك -  244

 14621برلم       21111126

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  245

 14621برلم       21111126

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  246

 14621برلم       21111126

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  243

 14621برلم       21111126

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  242

 14621برلم       21111126

تارٌخ :  تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، -  241

 14621برلم       21111126

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واستالمة كافة حمولة ، تارٌخ :  -  251

 14621برلم       21111126

تالمة كافة حمولة ، تارٌخ : تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** خروج الشرٌن واس -  251

 14621برلم       21111126

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع  -  252

بذلن ) تم خروج شرٌن لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة 

 14621برلم       21111126موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع  -  253

لحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج شرٌن لٌصبح له منفردا ا

 14621برلم       21111126موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  شركة تضامن   -  254

لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج شرٌن 

 14621برلم       21111126 موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ :

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع  -  255

لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج شرٌن 

 14621برلم       21111126كور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : موصى مذ

عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع  -  256

الت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج شرٌن لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنمو

 14621برلم       21111126موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 
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ٌة الشرٌن فى حك االدارة والتولٌع عمرو عبدالعزٌز سلٌمان عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صالح -  253

لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج شرٌن 

 14621برلم       21111126موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة  -  252

والتولٌع لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج 

برلم       21111126فة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كا

14621 

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة  -  251

والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج والتولٌع لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة 

برلم       21111126شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

14621 

الدارة تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك ا -  261

والتولٌع لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج 

برلم       21111126شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

14621 

د/ دمحم نصر اسعد مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة تخارج السٌ -  261

والتولٌع لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج 

برلم       21111126ن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌ

14621 

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة  -  262

البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج والتولٌع لٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود 

برلم       21111126شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

14621 

تخارج السٌد/ دمحم نصر اسعد مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** تعدٌل صالحٌة الشرٌن فى حك االدارة  -  263

ٌصبح له منفردا الحك فى بٌع السٌارات والمنموالت الخاصة بالشركة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بذلن ) تم خروج والتولٌع ل

برلم       21111126شرٌن موصى مذكور بالعمد واستالمه كافة حموله ودخول شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ( ، تارٌخ : 

14621 

مولى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ** حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثة دخول الشرٌن/ مجدى عٌد عبدال -  264

 14136برلم       21111123المتضامنٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عالء احمد فوزى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد ودخول شرٌن  -  265

 23345برلم       21111122، تارٌخ :  موصى مذكور اسمه بالعمد

احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  266

 26431برلم       21111122

الى موصى ، تارٌخ : احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن  -  263

 26431برلم       21111122

احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  262

 26431برلم       21111122

من متضامن الى موصى ، تارٌخ : احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن  -  261

 26431برلم       21111122
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احمد انور دمحم شدٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  231

 26431برلم       21111122

متضامن الى موصى ، تارٌخ :  احمد انور دمحم شدٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من -  231

 26431برلم       21111122

احمد انور دمحم شدٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  232

 26431برلم       21111122

متضامن الى موصى ، تارٌخ :  احمد انور دمحم شدٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل صفة الشرٌن من -  233

 26431برلم       21111122

احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه  -  234

 26431برلم       21111122الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه  -  235

 26431برلم       21111122الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

منفردا وله حك توكٌل او انابه احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع  -  236

 26431برلم       21111122الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه  -  233

 26431برلم       21111122الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

انور دمحم شدٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه الغٌر احمد  -  232

 26431برلم       21111122فى ذلن ، تارٌخ : 

انابه الغٌر احمد انور دمحم شدٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او  -  231

 26431برلم       21111122فى ذلن ، تارٌخ : 

احمد انور دمحم شدٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه الغٌر  -  221

 26431برلم       21111122فى ذلن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك توكٌل او انابه الغٌر  احمد انور دمحم شدٌد  توصٌة بسٌطة  -  221

 26431برلم       21111122فى ذلن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16211برلم       21111113، تارٌخ :  4312  2121/12/21احمد محمود عٌد البٌاع  سارى حتى -  1

 13343برلم       21111113، تارٌخ :  4311  2122/2/11رجب مختار كامل شافعى  سارى حتى -  2

 21112برلم       21111113، تارٌخ :  4316  2124/2/21مد دمحم صادق احمد  سارى حتىاح -  3

 12111برلم       21111113، تارٌخ :  4612  2123/6/12دمحم مرغنى حسن سٌد عبدالهادى  سارى حتى -  4

 21324برلم       21111113، تارٌخ :  4311  2124/6/21نانسى دمحم الطاهر دمحم عوض هللا  سارى حتى -  5

 11142برلم       21111113، تارٌخ :  4315  2123/11/1هناء خلف شنودة ابراهٌم  سارى حتى -  6

 21342برلم       21111113، تارٌخ :  4311  2124/11/3كرٌم عصام الدٌن حسن شرف الدٌن  سارى حتى  -  3

 21435برلم       21111114، تارٌخ :  4323  2124/11/22مها مجدى حسن عبده  سارى حتى -  2

 1511برلم       21111114، تارٌخ :  4346  2122/2/22والء دمحم دمحم عبدالفتاح  سارى حتى -  1

 12343برلم       21111114، تارٌخ :  4343  2123/2/11ضٌاء نزٌه عبدربه دمحم  سارى حتى -  11

 11111برلم       21111114، تارٌخ :  4341رشا محروس سٌد على     -  11

 12613برلم       21111114، تارٌخ :  4321  2123/4/2ٌاسر احمد حافظ ابو العال  سارى حتى -  12

 11114برلم       21111115، تارٌخ :  4352  2124/11/24مروة احمد محسن دمحم احمد سعد  سارى حتى -  13

 16232برلم       21111115، تارٌخ :  4362امٌن مصطفى كمال حسٌن     -  14

 11131برلم       21111115، تارٌخ :  4352  2124/11/2عصام غبلاير عبده غبلاير  سارى حتى -  15

 5231برلم       21111115، تارٌخ :  4351  2124/4/5ٌاسر احمد سعدى  سارى حتى -  16

 11143برلم       21111115، تارٌخ :  4361  2124/11/14مل حسانٌن  سارى حتىموسى حسانٌن كا -  13

 5415برلم       21111115، تارٌخ :  4355السٌد نعمان عبدالحلٌم ابراهٌم     -  12

 5415برلم       21111115، تارٌخ :  4356السٌد نعمان عبدالحلٌم ابراهٌم     -  11

 5415برلم       21111115، تارٌخ :  4353  2123/11/12براهٌم  سارى حتىالسٌد نعمان عبدالحلٌم ا -  21

 21353برلم       21111115، تارٌخ :  4332  2124/11/5رجب عبدالحمٌد صبره سٌد  سارى حتى -  21

 21124برلم       21111115، تارٌخ :  4331  2124/1/11دمحم وصفى دمحم المرسى  سارى حتى -  22

 16213برلم       21111116، تارٌخ :  4311  2122/1/1براهٌم احمد المعناوى  سارى حتىاحمد ا -  23

 21411برلم       21111116، تارٌخ :  4336  2124/5/13جمال السٌد احمد على  سارى حتى -  24

 16314برلم       21111116، تارٌخ :  4333العربى للبمل البرى     -  25



 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

 11221برلم       21111113، تارٌخ :  4221  2124/11/16اود  سارى حتىفرٌدى جرجس سعد د -  26

 11221برلم       21111113، تارٌخ :  4221  2124/11/16فرٌدى سعد للطالة المجددة  سارى حتى -  23

 15211برلم       21111113، تارٌخ :  4215  2121/5/13عبله رجب جبرٌل عسران  سارى حتى -  22

 11313برلم       21111111، تارٌخ :  4236  2123/11/23ٌالد حلٌم ابراهٌم  سارى حتىمٌنا م -  21

 12616برلم       21111111، تارٌخ :  4231  2123/4/2اشرف دمحم دمحم عبدالغنى  سارى حتى -  31

 11343برلم       21111111، تارٌخ :  4235  2123/12/31عمرو رمضان كرٌم ابوالحسن  سارى حتى -  31

 11562برلم       21111111، تارٌخ :  4222  2124/6/21اسامة على دمحم المحاربى  سارى حتى -  32

 1116برلم       21111112، تارٌخ :  4241احمد عبد العزٌز مصطفى بشٌر     -  33

 1116برلم       21111112، تارٌخ :  4251  2123/3/15احمد عبد العزٌز مصطفى بشٌر  سارى حتى -  34

 11221برلم       21111112، تارٌخ :  4242  2124/2/25محسن شعبان دمحم مصطفى  سارى حتى -  35

 1622برلم       21111112، تارٌخ :  4261نصر سعٌد جاد احمد ٌوسف     -  36

 1622برلم       21111112، تارٌخ :  4261  2123/2/4نصر سعٌد جاد احمد ٌوسف  سارى حتى -  33

 13333برلم       21111112، تارٌخ :  4252  2121/1/1اشرف دمحم كامل دمحم عالوه  سارى حتى -  32

 21413برلم       21111113، تارٌخ :  4221  2124/5/13محروس سامى ابراهٌم ممارٌوس  سارى حتى  -  31

 21231برلم       21111113، تارٌخ :  4211  2124/11/21اٌهاب عزمى عبدالعزٌز رفعت  سارى حتى -  41

 11221برلم       21111113، تارٌخ :  4225  2124/2/22لناوى على على عبد الرحمن  سارى حتى -  41

 11222برلم       21111114، تارٌخ :  4112  2124/1/15دعاء مصطفى شفٌك والى  سارى حتى -  42

 21333برلم       21111114، تارٌخ :  4113  2124/11/2دمحم شعبان دمحم ضحى  سارى حتى -  43

 21113برلم       21111114، تارٌخ :  4115  2124/1/2ابوضٌف لنمل العمال  سارى حتى -  44

 13636برلم       21111114، تارٌخ :  4212  2122/11/3دمحم حسونة صبحى احمد  سارى حتى -  45

 3224برلم       21111114، تارٌخ :  4211  2121/2/5صفوت شولى رشوان  سارى حتى -  46

 21633برلم       21111113، تارٌخ :  4114  2124/6/3محمود صادق عبدالممصود صادق  سارى حتى -  43

 21261برلم       21111113:  ، تارٌخ 4126  2124/3/21عبدالخالك دمحم ابراهٌم السرسى  سارى حتى -  42

 11223برلم       21111113، تارٌخ :  4113  2125/11/23احمد شكرى ابراهٌم دمحم  سارى حتى -  41

 21324برلم       21111113، تارٌخ :  4133  2124/11/1عالء الدٌن غانم دمحم على  سارى حتى -  51

 2664برلم       21111113، تارٌخ :  4116  2121/11/14دمحم محمود سٌد دمحم  سارى حتى -  51

 13431برلم       21111112، تارٌخ :  4156  2121/1/21منى عبدالمجٌد ابوالخٌر سلٌم  سارى حتى -  52

 16111برلم       21111112، تارٌخ :  4151  2122/5/21كرم عبدالحمٌد فرج احمد  سارى -  53



 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

 13646برلم       21111112، تارٌخ :  4152  2122/11/3سعٌد فرج احمد فرج  سارى حتى -  54

 4122برلم       21111112، تارٌخ :  4143عمرو فوزى بدوى     -  55

 4122برلم       21111112، تارٌخ :  4144  2121/11/22عمرو فوزى بدوى  سارى حتى -  56

 11111برلم       21111112، تارٌخ :  4142  2124/11/25اشرف سٌد سلٌمان عشماوى  سارى حتى -  53

 21421برلم       21111112، تارٌخ :  4146  2124/11/12اسامة شعبان شلبى دمحم  سارى حتى -  52

 2215برلم       21111111، تارٌخ :  4161خالد كمال عبدالسالم عبدالجواد     -  51

 2215برلم       21111111رٌخ : ، تا 4131  2124/2/26خالد كمال عبدالسالم عبدالجواد  سارى حتى -  61

 2215برلم       21111111، تارٌخ :  4161الكمال لتصنٌع الماكٌنات     -  61

 2215برلم       21111111، تارٌخ :  4131  2124/2/26الكمال لتصنٌع الماكٌنات  سارى حتى -  62

 21251برلم       21111121 ، تارٌخ : 4111  2124/3/16ربٌع السٌد احمد عبدالعال  سارى حتى -  63

 13531برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2122/1/22رأفت للمماوالت  سارى حتى -  64

 13531برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2122/1/22مكتب رأفت للمماوالت  سارى حتى -  65

، تارٌخ :  5111  2122/1/22ٌه  سارى حتىتم تعدبل االسم التجاري لٌصبح / مكتب رافت للمماوالت العموم -  66

 13531برلم       21111121

 14122برلم       21111121، تارٌخ :  5112  2121/12/21عمرو سعٌد السٌد عبدالواحد  سارى حتى -  63

 6142برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2124/6/23اصبح االسم التجارى موسى االسود  سارى حتى -  62

 6142برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2124/6/23موسى وجٌه ٌوسف فرنسٌس  سارى حتى -  61

 13666برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2122/11/6عبدالرحمن امام عبدالرحمن عبدالغفار  سارى حتى -  31

 2515برلم       21111121، تارٌخ :  5113  2124/2/23احمد دمحم احمد السٌد  سارى حتى  -  31

 21411برلم       21111121، تارٌخ :  5111  2124/11/12اسامة دمحم كمال لاسم  سارى حتى -  32

 13326برلم       21111124، تارٌخ :  5123  2121/11/3عمرو مختار مبارن بٌومى  سارى حتى -  33

 13342برلم       21111124: ، تارٌخ  5141  2122/11/16دمحم جمال سالم عطوة  سارى حتى -  34

 14315برلم       21111124، تارٌخ :  5134وفاء عبدالكرٌم محمود عبدالعال     -  35

 11233برلم       21111124، تارٌخ :  5123  2124/11/3جرجس بباوى غالى سلٌمان  سارى حتى -  36

 13132برلم       21111125، تارٌخ :  5152مروة دمحم عزالدٌن سلٌمان ابراهٌم     -  33

 1156برلم       21111125، تارٌخ :  5164  2122/2/11وفاء رفعت فهٌم حنٌن  سارى حتى -  32

 11341برلم       21111125، تارٌخ :  5166عادل مصباح سٌد     -  31

 11341برلم       21111125، تارٌخ :  5163عادل مصباح سٌد     -  21

 21111برلم       21111125، تارٌخ :  5162  2124/2/5  سارى حتىدمحم عٌد دمحم دمحم -  21



 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

 21412برلم       21111125، تارٌخ :  5131  2124/11/13احمد نبٌل زكى سٌد محجوب  سارى حتى -  22

 12341برلم       21111125، تارٌخ :  5142  2123/4/23وائل احمد عاطف دمحم حسٌن  ساى حتى -  23

 11126برلم       21111126، تارٌخ :  5111  2124/11/1ٌد عبدالتواب مرسى  سارى حتىمصطفى ع -  24

 6453برلم       21111126، تارٌخ :  5123  2124/11/1عمرو محمود فؤاد على سلمى  سارى حتى -  25

 13233برلم       21111126، تارٌخ :  5121  2122/11/4دمحم السٌد احمد سٌد احمد  سارى حتى -  26

 4251برلم       21111123، تارٌخ :  5126  2122/12/21وحٌد حسٌن ابراهٌم  سارى حتى -  23

 12342برلم       21111123، تارٌخ :  5111اٌمن دمحم السٌد عبدالعال     -  22

 11213برلم       21111123، تارٌخ :  5116  2124/1/11دمحم عبدالغفور احمد دمحم  سارى حتى -  21

 1545برلم       21111123، تارٌخ :  5113  2122/1/26جمال بكر عٌد عبدالحمٌد  سارى حتى -  11

 13361برلم       21111123، تارٌخ :  5115  2121/11/31دمحم احمد تٌمور على عزت  سارى حتى -  11

 11552برلم       21111123، تارٌخ :  5122  2124/6/16على عبد الفتاح دمحم ابو لٌله  سارى حتى -  12

 21251برلم       21111122، تارٌخ :  5133  2124/4/6اسواق الجوهرى  سارى حتى -  13

 12241برلم       21111122، تارٌخ :  5143فرٌد احمد احمد الدالى     -  14

 11255برلم       21111122، تارٌخ :  5132عبدالباسط السٌد ابراهٌم ابوالعال     -  15

 11255برلم       21111122، تارٌخ :  5133  2124/11/22لباسط السٌد ابراهٌم ابوالعال  سارى حتىعبدا -  16

 21355برلم       21111122، تارٌخ :  5142  2124/11/5بمالة الجوهرى  سارى حتى -  13

 11236برلم       21111122، تارٌخ :  5156  2123/1/23سماح سعد احمد دمحم  سارى حتى -  12

 13156برلم       21111122، تارٌخ :  5151  2122/6/3مصطفى عبدهللا عبدالسالم احمد  سارى حتى -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2553  برلم     21111113، تارٌخ :  4611  2121/1/1دمحم مرغنى ودمحم دمحم عبدالحمٌد  سارى حتى -  1

برلم       21111114، تارٌخ :  4331  2124/11/25اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه  سارى حتى -  2

21462 

 21462برلم       21111114، تارٌخ :  4331  2124/11/25مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  3

برلم       21111114، تارٌخ :  4331  2124/11/25ركائه  سارى حتىاصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وش -  4

21462 

 21462برلم       21111114، تارٌخ :  4331  2124/11/25مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  5



 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

برلم       21111114، تارٌخ :  4342  2121/1/1الشركة المصرٌة لالنشاء والتعمٌر مصطفى برعى وشركاه  سارى حتى -  6

163 

    21111114، تارٌخ :  4342  2121/1/1الشركة المصرٌة لالنشاء والتعمٌر ) خلفاء مصطفى برعى (  سارى حتى -  3

 163برلم   

 11112برلم       21111114، تارٌخ :  4315  2124/11/26ثروت فاٌز دمحم على وشركاه  سارى حتى -  2
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