
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نوفمبر شهر االسكندرٌة جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 المانونً الكٌان  .     
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 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن استٌراد  252521برلم  25121112، لٌد فى  555555.555 رؼده سعٌد دمحم كٌوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  1

 لسم-بجوار المدرسه السوٌسرٌه الطرٌك الدائري ابٌس العاشره  5وتصدٌر وبٌع زٌوت سٌارات ، بجهة : شارع 

عن بٌع و  255421برلم  25121155، لٌد فى  15555.555ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

محل  -مدٌم و تحضٌر مشروبات الباردة و الساخنة و الماكوالت ، بجهة : الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار توكٌل اورنج ت

 لسم -ارضً 

عن بٌع و  255421برلم  25121155، لٌد فى  15555.555ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

اول ش الهانوفٌل امام مسجد دمحم موسى بجوار عصائر  12ردة و الساخنة و الماكوالت ، بجهة : رلم تمدٌم و تحضٌر مشروبات البا

و ممٌد برلم  2512/5/13لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع المحمول واكسسواراته و لطع ؼٌار المحمول و تارٌخ االفتتاح  -خلٌفة 

 دائم 255421

عن مستلزمات  252452برلم  25121155، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،  احمد محمود ابراهٌم على  ، تاجر فرد ،  -  4

 شارع المائد جوهر لسم 12دٌكور ، بجهة : 

، لٌد فى  55555.555حمدى محمود شرٌؾ مراٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مراٌؾ لتورٌد المواد الؽذائٌه  -  5

 لسم -شارع شرٌؾ مراٌؾ خلؾ مدرسة مراٌؾ  عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : 252546برلم  25121122

عن تجارة  252422برلم  25121111، لٌد فى  55555.555جابر ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -الهانوفٌل  -مستلزمات المصانع ، بجهة : شارع من ابراهٌم العوامً اما فٌال العوامً 

عن بالي  252553برلم  25121114، لٌد فى  55555.555حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عادل رجب م -  2

 لسم -شارع الطوفً و السٌد عبدالكرٌم  22ستٌشن ) فٌما عدا خدمات االنترنت ( ، بجهة : 

ٌع هداٌا ، بجهة عن ب 252552برلم  25121112، لٌد فى  12555.555دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -شارع البٌطاش الرئٌسً امام سوبر ماركت الحبٌب  152: 

عن تورٌد  252554برلم  25121112، لٌد فى  15555.555نادر دمحم حامد ابراهٌم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -البٌطاش  -ٌن شمس ع -ش عمر بن الخطاب المتفرع من الخلفاء الراشدٌن  35مستلزمات مزارع ، بجهة : 

عن  252512برلم  25121112، لٌد فى  155555.555مصطفً محمود فتحً عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم-مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : الدخٌله الجبل خلؾ مكتب الفارس هدٌه شمه الدور الثالث 

عن توزٌع  252524برلم  25121125، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  جٌهان علً علً علً ؼرٌب  ، تاجر فرد ،  -  11

 لسم -البٌطاش شمة اعلً مكتبة المصري 2شارع فضة بوابة  5مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن  252532برلم  25121125، لٌد فى  12555.555فتحى منصور دمحم منصور عزوز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع سٌدى عماد  24عطاره ، بجهة : 

عن تورٌدات  252542برلم  25121126، لٌد فى  355555.555على السٌد دمحم دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم - المستعمره ) شارع الشجر ( بجوار الدٌب لألسمنت -بحرٌه ) لطع ؼٌار سفن ( ، بجهة : العامرٌه عبد المادر 

عن  255453برلم  25121156، لٌد فى  55555.555محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

دعاٌه واعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت ، فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، وبعد الحصول على 

 لسم أول -ؾ شارع حسنى مبارن التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : خل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  255453برلم  25121156، لٌد فى  55555.555محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

دعاٌه واعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت ، فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ، وبعد الحصول على 

ونشاطه تجارة مواد  -لسم العامرٌه  -الالزمه ( ، بجهة : شارع الشرلاوى بجوار المزلمان  وامام الجمعٌه االستهالكٌه التراخٌص 

 دائم 255453ولٌد برلم سجل  -ؼذائٌه 

عن  252424برلم  25121152، لٌد فى  255555.555فوزي عادل علً حسن مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم-حاره الواحات  2مٌه ، بجهة : اللبان مماوالت عمو

عن نمل  252422برلم  25121113، لٌد فى  35555.555دمحم سعٌد عبدالهادى سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم - 1553شارع النصر المنشٌه الدور الثامن مكتب رلم  33لحساب الؽٌر ، بجهة : 

برلم  25121114، لٌد فى  15555.555احمد  خمٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سحر بدر  -بدر للنظارات  -  12

 لسم -ش كرموز  21عن بٌع نظارات شمسٌه وشنابر ، بجهة :  252422

 252511برلم  25121112، لٌد فى  15555.555عبدالرازق عبدالمولى مطراوى الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -شارع السوق الجدٌد  5، بجهة : امام الوكاله محل عن جزاره بلدى 

عن  252532برلم  25121125، لٌد فى  15555.555مجدى عبدالعزٌز عباس عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -حارة داود سلٌمان من شارع المعارؾ ؼٌط العنب  1بماله جافه ، بجهة : 

عن مخبز  252545برلم  25121125، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد منصور حامد ؼٌطان  -  21

 لسم - 15/ 2نصؾ الً ، بجهة : ابٌس المرٌة 

عن مخبز  252545برلم  25121125، لٌد فى  15555.555احمد منصور حامد ؼٌطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

مركز اٌتاى البارود و نشاطه / ورشه سٌارات و تارٌخ االفتتاح  -اسماعٌل بلتاجى  نصؾ الً ، بجهة : صفط الحرٌه بملن/ السٌد

 دائم دمنهور 26315و ممٌد برلم  2512/2/22

برلم  25121126، لٌد فى  25555.555نجاه احمد دمحم احمد الدلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الدلٌل للتصدٌر  -  23

 لسم -شارع الهلباوى متفرع من شارع الشجر  24عبد المادر عن تصدٌر ، بجهة : زاوٌة  252543

عن  252455برلم  25121153، لٌد فى  15555.555احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -شارع محمود فهمً النمراشً  62تجارة البمالة و تشمل الزٌوت بالتجزئة ، بجهة : 

عن مكتب دعاٌه  252424برلم  25121113، لٌد فى  55555.555دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاطؾ عوض -  25

واعالن وخدمات تسوٌمٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

 لسم -الوردٌان محل  -ش البٌهمى  41، بجهة :  2512/15/31فى  422الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

برلم  25121112، لٌد فى  25555.555حسٌن على الصافى السٌد ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -الصافى للتصدٌر  -  26

 لسم -ؼربال  -شارع اخوان الصفا  22عن تصدٌر فاكهه وخضار ، بجهة :  252516

عن  252532برلم  25121124، لٌد فى  2555.555م لداده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد اللطٌؾ عبد السال -  22

 لسم-صالون حالله ، بجهة : الدخٌله شارع دمحم موسً 

عن مكتب  252532برلم  25121121، لٌد فى  12555.555اٌمان حمدان عالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -ابو ٌوسؾ  -الهانوفٌل  -شار بدوي رٌاض شارع المست 162رحالت ، بجهة : 

عن عموم  252553برلم  25121122، لٌد فى  555555.555لممان علً دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع الطٌبً الوردٌان  32( ، بجهة :  12و المجموعة  6من المجموعة  36االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

عن بٌع منتجات جلدٌه  22226برلم  25121156، لٌد فى  15555.555دمحم رجب دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -شارع محرم بن  25، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع منتجات جلدٌه  22226برلم  25121156، لٌد فى  15555.555دمحم رجب دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ولٌد برلم  -ونشاطه /صناعه شنط السٌدات والمصنوعات الجلدٌه والتصدٌر  -لسم العطارٌن  -شارع صالح الدٌن  46ة : ، بجه

 دائم 22226

عن مكتب  252556برلم  25121112، لٌد فى  15555.555هند عالم سلٌمان على عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -ٌر شارع على بن الكب 22رحالت ، بجهة : 

عن بالي استٌشن  252525برلم  25121112، لٌد فى  55555.555وفاء فؤاد سلٌم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

، بجهة  2512/15/31فً  424فٌماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه بناء علً موافمه امنٌه واردة برلم 

 لسم -ردٌان الو -شارع ام السلطان 152: 

عن مخبز افرنجى  252526برلم  25121124، لٌد فى  15555.555دمحم فرج ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -شارع االسناوي ناصٌة عبد الملن  3، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  252526برلم  25121124، لٌد فى  15555.555دمحم فرج ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 2512/11/25لسم مٌنا البصل و نشاطه / معرض موبٌلٌات و تارٌخ االفتتاح  -شارع ثابت بن لره ناصٌة االسناوى  22، بجهة : 

 دائم 252526و ممٌد برلم 

اخشاب ،  عن تجارة 252422برلم  25121113، لٌد فى  15555.555دمحم عنتر احمد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم -بجهة : ام زؼٌو ش اكسبرٌس ارض المالحات بجوار مخزن التوحٌد 

عن عموم  252425برلم  25121113، لٌد فى  555555.555وائل دمحم مرسً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم-ادهالمماوالت ، بجهة : ابو ٌوسؾ شارع رٌدٌمبكس من طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار فٌال طه زٌ

عن  252521برلم  25121112، لٌد فى  55555.555دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -بجوار محمود سلٌم  -المرٌه السابعه  -خدمه توصٌل طلبات ، بجهة : مكتب شارع ابٌس 

عن  252521برلم  25121112، لٌد فى  55555.555ماله ،  دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس  -  32

ونشاطه مصنع تعبئه وتؽلٌؾ  -لسم محرم بن  -ابٌس المرٌه السابعه بجوار محمود سلٌم   -خدمه توصٌل طلبات ، بجهة : محرم بن 

 دائم 252521لٌد برلم  -

عن  252535برلم  25121124، لٌد فى  155555.555محمود سعٌد شحاته عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم -مماوالت عمومٌة و تورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : شارع العٌاده متفرع من شارع البٌطاش 

عن مكتب  252522برلم  25121125، لٌد فى  15555.555حسام مجدى مختار نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -امام صٌدلٌة المعراج ابوٌوسؾ شارع الجٌش  12.5دور ثالث ن تورٌدات ملح ، بجهة : شمه 

عن  252534برلم  25121121، لٌد فى  15555.555جابر دمحم فرؼلً محمود علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم- 4شارع كلٌه الطب محل  12كهربائً سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌدات  252535برلم  25121121، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،  دمحم عٌسى ابراهٌم عٌسى  ، تاجر فرد  -  43

 لسم -شارع النصر  23المالبس الجاهزه ، بجهة : 

عن  252455برلم  25121155، لٌد فى  2555.555احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -سوق الطباخٌن  تنظٌم شارع 3,  1محل بٌع عصائر ، بجهة : 

عن  252455برلم  25121155، لٌد فى  2555.555احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

لسم الجمرن و نشاطه / تجارة البمالة و تشمل الزٌوت بالتجزئة و  -شارع محمود فهمً النمراشً  62محل بٌع عصائر ، بجهة : 

 دائم 252455و ممٌد برلم  2512/11/3تارٌخ االفتتاح 

عن بٌع منتجات جلدٌه  22226برلم  25121156، لٌد فى  15555.555دمحم رجب دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -شارع الفلكى  13، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع منتجات جلدٌه  22226لم بر 25121156، لٌد فى  15555.555دمحم رجب دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

ولٌد برلم  -ونشاطه/ صناعه شنط السٌدات والمصنوعات الجلدٌه والتصدٌر  -لسم العطارٌن  -شارع صالح الدٌن  46، بجهة : 

 دائم 22226

عن مكتب  252464برلم  25121155، لٌد فى  15555.555محمود مجدى خلٌل مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -الدور الثالث  252شارع النصر المنشٌه حجره بمكتب رلم  26ٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : تور

 252555برلم  25121112، لٌد فى  15555.555اٌهاب ماهر سلٌمان عبدالمجٌد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -ى البٌطاشعن تمدٌم ماكوالت ومشروبات ، بجهة : اول شارع بٌانكى امام عمر افند

عن مطعم فول  252552برلم  25121112، لٌد فى  15555.555السٌد دمحم سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -وفالفل ، بجهة : وادى الممر خلؾ شركة االسمنت شارع فرن مجاهد بجوار صٌدلٌة وادى الممر 

عن مطعم فول  252552برلم  25121112، لٌد فى  15555.555ماله ،  السٌد دمحم سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس  -  51

 لسم -وفالفل ، بجهة : وادى الممر خلؾ شركة االسمنت شارع فرن مجاهد بجوار صٌدلٌة وادى الممر 

عن  252522برلم  25121121، لٌد فى  25555.555احمد دمحم محمود احمد الهوارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -شارع طلعت حرب  2ٌد وتجهٌز وتركٌب االبواب والشبابٌن العازله واعمال الدٌكورات ، بجهة : تور

عن  252542برلم  25121122، لٌد فى  15555.555رشاد مؤمن رشاد خلٌفه مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -الخدٌوى  142شارع الذهبى و  3تجارة موبٌلٌات ، بجهة : 

عن  252461برلم  25121155، لٌد فى  15555.555عاٌده جمال الدٌن سعدالدٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم - 3شمه  4مدخل  3المساكن الصٌنٌه بلون  -بٌع بوٌات وحداٌد ولمبات كهربائٌه ، بجهة : الهانوفٌل 

عن بالى  252462برلم  25121156، لٌد فى  55555.555 امل دمحم فهمى ابراهٌم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  55

،  2512/15/31فى  422استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه رلم 

 لسم -بوالٌنو  -شارع امٌن الرافعى  66بجهة : 

عن تجاره  252452برلم  25121154، لٌد فى  15555.555،  عصام الدٌن على دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  56

 لسم -شارع السٌد دمحم كرٌم  123المشه ، بجهة : 

عن تمدٌر  252426برلم  25121113، لٌد فى  12555.555حسٌن السٌد حسٌن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -ش الرصافه  5التمٌٌم العمارى ( ، بجهة : االضرار والتمٌٌم للبنون والشركات واالفراد ) وذلن فى 

عن بٌع  252425برلم  25121113، لٌد فى  15555.555احمد محمود احمد محمود حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -شارع محرم بن  23عصائر ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  252515برلم  25121112لٌد فى ،  15555.555حمدى جابر دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -الهانوفٌل  -ٌناٌر شارع عمر بن الخطاب  25جاهزه حرٌمى ، بجهة : عماره بانوراما 

عن  252522برلم  25121112، لٌد فى  15555.555سحر مصطفً مصطفً الشربٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم-2لدخٌله البحرٌه ملن الجمعٌه التعاونٌه واالسكان للعاملٌن بشركه بترول اسكندرٌه محل ا 461تنظٌم شارع 2صٌدلٌه ، بجهة : 

عن تورٌد مالبس  252556برلم  25121122، لٌد فى  55555.555جابر دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -ابوٌوسؾ بحرى  -ات لاصد كرٌم من شارع شهر زاد مساكن الحدٌد والصلب بجوار مجمد 453جاهزه ، بجهة : 

 252451برلم  25121153، لٌد فى  25555.555اسامه عبدالمادر عبدالمجٌد دمحم سافوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

عن معمل اختبارات ) مواد للهندسه االنشائٌه ( بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه وفما للموانٌن والمرارات واللوائح 

 لسم - 2لناه السوٌس محرم باشا عماره  25التعلٌمات الملزمه لذلن ، بجهة : و

عن معمل  252452برلم  25121154، لٌد فى  15555.555احمد فتحى مؽاورى ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -المبارى  -شارع ابن سهالن  5البان ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  252422برلم  25121113، لٌد فى  15555.555لطنبشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حماده احمد ابراهٌم احمد ا -  64

 لسم -ؼٌط العنب  -ش الؽابه  23بٌع وتحضٌر فول وفالفل ، بجهة : 

عن  252422برلم  25121114، لٌد فى  12555.555حنان احمد ابراهٌم حسن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -وادى الممر  -جهة : وادى الممر خلؾ سور المالحات شارع مسجد التوبه مكتب رحالت ، ب

عن بوفٌه ،  252422برلم  25121114، لٌد فى  15555.555دمحم الشاطبى دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -الخدٌوى سابما   -شارع شرٌؾ  162بجهة : 

عن احذٌه وشنط  252515برلم  25121112، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ دمحم حسانٌن دمحم  ، تاجر  -  62

 لسم -البٌطاش الرئٌسى تماطع شارع عٌن شمس  3حرٌمى ، بجهة : 

عن مخبز  252541برلم  25121126، لٌد فى  15555.555امٌنه ابوالوفا السعٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم - 4عمار  - 2محل رلم  -شارع لنال السوٌس  2 -حً محرم باشا وحلوانى ، بجهة : 

عن مكتب  252542برلم  25121122، لٌد فى  15555.555السٌده سعٌد وهبه عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم-رحالت ، بجهة : العامرٌة زاوٌة عبد المادر شارع مسجد السالم سكة المدرسة الدور االرضى 

 252526برلم  25121125، لٌد فى  55555.555دمحم فرج ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم فرج للموبٌلٌا  -  25

 لسم -شارع ثابت بن لره ناصٌة االسناوى  22عن معرض موبٌلٌات ، بجهة : 

عن خدمات  252545برلم  25121126 ، لٌد فى 5555.555احمد دمحم دمحم عبد الحافظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -مرؼم-نمل ، بجهة : مساكن عبد المادر الجدٌدة العرائس مساكن االهالى ارض البد بجوار منزل حسنى 

عن تنظٌم وادارة  252466برلم  25121156، لٌد فى  55555.555دمحم احمد جابر شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 -البٌطاش  -شارع الرٌاض  12عارض فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : المؤتمرات والامة الم

 لسم -الدور الثامن 

حامد فرج عبدهللا العنترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مؤسسة العنترى لتجاره السٌارات ولطع ؼٌار السٌارات  -  23

بعد الكوبرى  22عن بٌع وتجاره سٌارات ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ن 252462برلم  25121155، لٌد فى  15555.555

 لسم -لبلى شارع عبدالناصر امام مكتب الهدى 

برلم  25121113، لٌد فى  15555.555نورهان حسن سامح السٌد عبداللطٌؾ دمحم الباز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

شارع  62شارع مراكش محرم بن ناصٌة  1منزلٌه و ادوات كهربائٌة ، بجهة : عن بماله جافة و بٌع حلوي و ادوات  252423

 لسم -راؼب 

عن  252512برلم  25121112، لٌد فى  55555.555خالد دمحم محمود الدسولى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ات االنترنت االمن والحراسه بعد الحصول على تنمٌة المهارات البشرٌه فى مجال ادارة االعمال و تاجٌر الماعات فٌما عدا خدم

شارع الزهور متفرع من شارع البٌطاش  1، بجهة :  2512/15/31فى  426التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم -الرئٌسى 

عن تركٌب  252523برلم  25121125، لٌد فى  15555.555نفٌن حلمى ابراهٌم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -الدور الرابع  -شارع التامٌن امام مدرسة الصحوه  21ن  2وصٌانة مصاعد ، بجهة : 

عن عالفه وبماله  252452برلم  25121153، لٌد فى  15555.555على فتحى على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الهانوفٌل -جافه ، بجهة : شارع الرٌتش هوم مع االصدلاء 

عن صٌانة  252463برلم  25121155، لٌد فى  55555.555احمد دمحم حامد طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

سٌارات وتورٌدات كامٌرات مرالبه وانشاء برامج كمبٌوترٌه خاصه بالمحاسبات والمخازن وتنظٌم اعمال وصٌانه بجمٌع انواعها 

وصٌانة السٌارات بجمٌع انواعها فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه وخدمات االمن العمال الكمبٌوتر وكامٌرات المرالبه تركٌب 

، بجهة :  2512/15/31فى  464والحراسه واالنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارده برلم 

 لسم -ابوٌوسؾ شارع السالم تمسٌم جمعٌة الزراعٌن  -ابراج الزراعٌٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مركز  252426برلم  25121113، لٌد فى  5555.555هر دمحم راشد دمحم عبد الؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سا -  22

ؼسٌل وتؽٌر زٌوت السٌارات ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح شارع الصفا بجوار مسجد االبرار شارع اللواء علً نصر من 

 شارع العشرٌن

 252422برلم  25121152، لٌد فى  155555.555تاٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم سعٌد عبدالمنعم احمد -  25

 لسم -شمة  -شارع البوصٌري  25عن تورٌد مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

موم االستٌراد عن ع 252555برلم  25121114، لٌد فى  555555.555دمحم لطفى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -ش الؽورى  65( ، بجهة :  12من المجموعه السادسه والمجموعه  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره 

عن استٌراد  252551برلم  25121114، لٌد فى  555555.555سعٌد جمعه السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع الرحاب  65، بجهة :  12وكذلن المجموعة  من المجموعة السادسه 36وتصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن  252513برلم  25121112، لٌد فى  15555.555عبدالاله سٌد احمد عبدالحمٌد ناكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -ورشة بالستٌن ، بجهة : شارع الكابالت 

عن  252533برلم  25121121، لٌد فى  55555.555له ،  احمد عبدالمادر ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  24

 لسم -ش النبى دانٌال ) شمه دور سابع (  22تحصٌل دٌون ) كمبٌاالت فمط ( ، بجهة : 

عن تجارة  252421برلم  25121152، لٌد فى  15555.555علً دمحم محفوظ حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -االمان الوردٌان شارع  212كاوتش ، بجهة : 

عن  252423برلم  25121152، لٌد فى  55555.555اسماعٌل احمد اسماعٌل دمحم طمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

-مصنع اٌس كرٌم بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : ابو ٌوسؾ شارع عبٌر الزهور بجوار مدرسه وادي الملون 

 لسم

عن بٌع  252421برلم  25121111، لٌد فى  15555.555عبدهللا احمد حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شكرى دمحم -  22

 لسم -شارع الهانوفٌل عمارات االندلس والحجاز امام البنن االهلى  21لوازم الومٌتال ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  252421برلم  25121113، لٌد فى  12555.555جهاد ٌوسؾ احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -سوق العطارٌن  42فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجهٌز  155242برلم  25121113، لٌد فى  2555.555حسام فؤاد رمضان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع الفاٌز  22وتحضٌر المأكوالت ، بجهة : 

عن تجهٌز  155242برلم  25121113، لٌد فى  2555.555ن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام فؤاد رمضا -  25

 دائم 155242وممٌد برلم  -ونشاطه حلوانى  -لسم محرم بن  - 15شارع محرم بن محل رلم  43وتحضٌر المأكوالت ، بجهة : 

عن مماوالت  252512برلم  25121112لٌد فى ،  255555.555احمد انور دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم-البٌطاش بجوار مكتبه االوائل  22شارع عٌن شمس شمه بالدور السابع شمه رلم 22عامه ، بجهة : 

 252512برلم  25121112، لٌد فى  155555.555هانً سمٌر عبد الحمٌد محمود خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

-شارع الحبشه 24شارع ابن سلطان بجوار  3وتورٌدات فً مجال النشاط فٌماعدا تورٌد العماله ، بجهة : عن مماوالت ونمل افراد 

 لسم

 252536برلم  25121124، لٌد فى  15555.555محمود على عبدالسالم محمود عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -الوردٌان  -شارع الصٌدانى  26عن مكتب رحالت ، بجهة : 

عن  252555برلم  25121122، لٌد فى  12555.555احمد رجب موسً مدنً موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -مزرعة دواجن ، بجهة : لرٌة السالم كٌنج مرٌوط 

خشاب عن تجارة اال 252465برلم  25121156، لٌد فى  15555.555دمحم حسن كرار شلك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -مساكن البوسطه  23بلون  2واالبالكاج ، بجهة : شارع مولؾ عبدالمادر محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن دعاٌه واعالن  252462برلم  25121156، لٌد فى  55555.555محمود بدر امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ر الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه فٌما عدا اصدا

 لسم -، بجهة : شارع الحفناوى بجوار اسماعٌل الخضرى عبدالمادر  2512/15/31فى  425بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

عن بٌع  252462برلم  25121156، لٌد فى  5555.555مجدى كمال عبداللطٌؾ خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -الهانوفٌل  -رامٌن ، بجهة : شارع لصر الموٌرى عمارة الطراوى بجوار صٌدلٌة د/ اٌمان شرٌؾ سٌ

عن دعاٌه  252425برلم  25121152، لٌد فى  55555.555دمحم عاطؾ احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول علً التراخٌص  واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت  فٌماعدا خدمات االنترنت

 لسم - 2شارع جمٌل ثابت ؼربال محل  11 -الالزمه ، بجهة : محرم بن 

عن بماله جافه ،  252423برلم  25121111، لٌد فى  15555.555احمد حسن حامد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -مدرسة الفرسان عمارة عباد الرحمن الهانوفٌل شارع السالم امام  15بجهة : 

عن  252552برلم  25121122، لٌد فى  15555.555محمود رجب زكى ابوالممصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم - 4شمه  -الجمرن  -شارع سٌدى تمراز  2مكتب رحالت ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

ورثه/ محمود سلٌمان احمد سلٌمان وعنهم نادر محمود سلٌمان احمد سلٌمان   شركة  ،  مخبز نصؾ الً   ،رأس مالها    -  1

، عن مخبز نصؾ الً ، بجهة : عامرٌه شارع البتروكٌماوٌات بجوار  252425برلم  25121152،لٌدت فى  12555.555

 لسم-مرؼم -مدٌنه مبارن 

 15555.555ة نورالدٌن عبدالكرٌم و عنهم كرٌم نور الدٌن و شركاه   شركة  ،  مخبز نصؾ الً شامً  ،رأس مالها   ورث -  2

 لسم -البٌطاش  -، عن مخبز نصؾ الً شامً ، بجهة : شهر العسل شارع بلٌس  252422برلم  25121152،لٌدت فى 

حذٌة و الشنط و المنتجات الجلدٌة بكافة انواعها  ،رأس مالها   اسامه المناخلً و شركاه   شركة  ،  تجارة و بٌع اال -  3

، عن تجارة و بٌع االحذٌة و الشنط و المنتجات الجلدٌة بكافة انواعها ،  252514برلم  25121112،لٌدت فى  25555.555

 لسم -شارع محرم بن  25بالعمار رلم  3و رلم  1بجهة : محل رلم 

 25121112،لٌدت فى  3555.555شركة  ،  بٌع حلٌات و كرانٌش خشب  ،رأس مالها     عادل دمحم رمضان و شركاه  -  4

 لسم -، عن بٌع حلٌات و كرانٌش خشب ، بجهة : الدخٌلة الجبل امام شارع دمحم حسن الزٌات  252424برلم 

برلم  25121112لٌدت فى ، 15555.555شركة ورثة البدري دمحم احمد   شركة  ،  مخبز بلدي نصؾ الً  ،رأس مالها    -  5

 لسم -ابٌدوس و العلوة  -شارع البٌومً  25، عن مخبز بلدي نصؾ الً ، بجهة :  252425

،لٌدت فى  2555.555السادات احمد دمحم لرنه وشرٌكه   شركة  ،  اعمال خراطه المعادن ولحام بالكهرباء  ،رأس مالها    -  6

خلؾ مخازن شركه مصر للتجاره  2عادن ولحام بالكهرباء ، بجهة : بوابه ، عن اعمال خراطه الم 252531برلم  25121121

 لسم -الخارجٌه 

،لٌدت  35555.555منى دمحم السٌد السٌد رفاعى وشركائها   شركة  ،  ورشه نجارة موبٌلٌا وصاله عرض   ،رأس مالها    -  2

 لسم -شارع سوق الحصر  12:  ، عن ورشه نجارة موبٌلٌا وصاله عرض ، بجهة 252465برلم  25121155فى 

احمد دمحم عبدالفتاح و شرٌكته   شركة  ،  نمل لحساب الؽٌر و تخلٌص جمركً و نمل دولً و االمداد و التورٌدات البحرٌة و  -  2

، عن نمل لحساب  252422برلم  25121111،لٌدت فى  155555.555الخدمات اللوجٌستٌة فً مجال النمل  ،رأس مالها   

شارع دمحم  11تخلٌص جمركً و نمل دولً و االمداد و التورٌدات البحرٌة و الخدمات اللوجٌستٌة فً مجال النمل ، بجهة : الؽٌر و 

 لسم -رافت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت  251555.555احمد محمود السٌد ابراهٌم البرعً و شركاه   شركة  ،  مطعم عمومً  ،رأس مالها    -مطعم البرعً  -  2

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم عزبة سعٌد  24، عن مطعم عمومً ، بجهة : الكٌلو  252552برلم  25121114فى 

 لسم -شٌاؼة مرؼم  222/  225هاشم عمار رلم 

دمحم منصور السٌد حسانٌن وشرٌكه   شركة  ،   تجارة المواد الكٌماوٌه وخلط وتعبئه النفط والتتر والزٌوت المعدنٌه  -  15

، عن تجارة المواد الكٌماوٌه وخلط  252551برلم  25121122،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها   والمذٌبات العضوٌه  

 لسم -خط الثورة  - 4/5وتعبئه النفط والتتر والزٌوت المعدنٌه والمذٌبات العضوٌه ، بجهة : ابٌس 

ارات الدٌزل واصالح اجزاء مٌكانٌكٌه  دمحم حسن فرٌد وشركائه ) الفرٌد (   شركة  ،  ورشه لضبط اجهزه السوالر للسٌ -  11

، عن ورشه لضبط اجهزه السوالر للسٌارات الدٌزل واصالح  252454برلم  25121154،لٌدت فى  4555.555،رأس مالها   

 لسم -شارع السٌد كرٌم ) شارع لاسم امٌن (  112اجزاء مٌكانٌكٌه ، بجهة : خلؾ 

) العالمً للدعاٌه واالعالن (   شركة  ،   دعاٌه واعالن ) فٌماعدا اصدار الصحؾ  دمحم ابراهٌم عبد اللطٌؾ محمود وشرٌكه -  12

، عن دعاٌه واعالن ) فٌماعدا  252542برلم  25121122،لٌدت فى  155555.555والمجالت واالنترنت (  ،رأس مالها   

 لسم -مً عبد الكرٌم ارض عج 1اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ، بجهة : الدور االول علوي شمه رلم 

 12555.555محمود شعبان علً سماو و شرٌكه   شركة  ،  العمل فً مجال النمل  ،رأس مالها    -شركة واٌت هورس  -  13

 لسم -المباري  -شارع الملن شاه  56، عن العمل فً مجال النمل ، بجهة :  252522برلم  25121125،لٌدت فى 

من  36احمد منصور وشركاه   شركة  ،   عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  عادل صالح الدٌن دمحم كامل -  14

، عن عموم االستٌراد  252554برلم  25121122،لٌدت فى  2555555.555(  ،رأس مالها    12و المجموعة  6المجموعة 

 لسم -الدور السابع  -رع سعد هللا الهانوفٌل شا 52( ، بجهة :  12و المجموعة  6من المجموعة  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

ورثه شادى صابر جمعه ، عنهم / لمٌاء ابراهٌم السمطى   شركة  ،  صناعه رش بنادق الصٌد بعد الحصول على التراخٌص  -  15

ى ، عن صناعه رش بنادق الصٌد بعد الحصول عل 252425برلم  25121111،لٌدت فى  35555.555الالزمه  ،رأس مالها   

 لسم -شارع النبى دانٌال  25التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

شركة الواحة للتصدٌر و تورٌد الخضار و الفاكهة / خالد مصطفً علً عبداللطٌؾ و شرٌكه   شركة  ،  تورٌد خضار و  -  16

و فاكهة و  ، عن تورٌد خضار 252552برلم  25121112،لٌدت فى  155555.555فاكهة و عموم التصدٌر  ،رأس مالها   

 لسم -امبروزو  -شارع ابن مماتً  56عموم التصدٌر ، بجهة : 

دمحم وجدي السٌد ابراهٌم الصاوي و شرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال تصدٌر الحاصالت الزراعٌة و تجارة المعادن الثمٌنة و  -  12

، عن  252555برلم  25121122،لٌدت فى  155555.555المماوالت العمومٌه و التورٌدات فً مجال النشاط  ،رأس مالها   

المٌام باعمال تصدٌر الحاصالت الزراعٌة و تجارة المعادن الثمٌنة و المماوالت العمومٌه و التورٌدات فً مجال النشاط ، بجهة : 

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح ابو ٌوسؾ امام سعد الجندي  12,5الكٌلو 

،لٌدت فى  6555.555شركة  ،  مخبز كل ما ٌصنع من العجٌن  ،رأس مالها    ورثة / دمحم حسن علً عبدالرازق   -  12

 لسم -شارع المكس المباري  32، عن مخبز كل ما ٌصنع من العجٌن ، بجهة :  252544برلم  25121126

نتاج الفنً و التصوٌر دمحم جابر و شرٌكٌه لالنتاج الفنً و التصوٌر الجوي لالفالم و المسلسالت و البرامج   شركة  ،  اال -  12

الجوي لالفالم و المسلسالت و البرامج ) فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (  ،رأس مالها   

، عن االنتاج الفنً و التصوٌر الجوي لالفالم و المسلسالت و البرامج )  252456برلم  25121154،لٌدت فى  155555.555

 -بشارع سٌد منصور  15االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : كائن بالعمار بجوار رلم فٌما عدا خدمات 

 لسم

شركة احمد عبدالفتاح دمحم الطٌب و شرٌكه لعموم المماوالت و التورٌدات   شركة  ،  عموم المماوالت و التورٌدات فً مجال  -  25

و بٌع و نمل و تداول المخلفات البترولٌة و التخلص منها و الخدمات البٌئٌة و الزراعٌة و  النشاط و صناعة الفحم المضؽوط و شراء

، عن عموم المماوالت و  252426برلم  25121152،لٌدت فى  155555.555صٌانة و تاجٌر المعدات  ،رأس مالها   

ل المخلفات البترولٌة و التخلص منها و الخدمات التورٌدات فً مجال النشاط و صناعة الفحم المضؽوط و شراء و بٌع و نمل و تداو

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح عمارة شهد الملكة الدور الثالث  65البٌئٌة و الزراعٌة و صٌانة و تاجٌر المعدات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  25121113،لٌدت فى  25555.555ابراهٌم عبدالعظٌم احمد و شرٌكه   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -  21

 لسم -شارع ابراهٌم العوامً  1، عن مكتب رحالت ، بجهة :  252422

،لٌدت فى  15555.555مصطفً و مٌالد لتجارة الفواكه   شركة  ،  تجارة جمٌع انواع الفواكه  ،رأس مالها    -  22

 لسم -الوردٌان  -فال ناصٌة الم -، عن تجارة جمٌع انواع الفواكه ، بجهة : شارع االهوازي  252525برلم  25121125

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25121152، وفى تارٌخ    161322عبدالرحمن عبدالمادر عبده احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

لسم مٌنا البصل ، ونشاطه /  -المتراس  -السجل  إلؽاء الرئٌسً اآلخر الكائن  / شارع عبد  المنعم رٌاض امام مسجد الؽفران 

 161322وممٌد برلم  2512/15/11فى  2455مماوالت عمومٌه وخدمات بترولٌه وخلط وتعبئه زٌوت وشحومات ،المودع برلم 

 دائم

تم محو/شطب السجل     25121111، وفى تارٌخ    126422طه دمحم هاشم عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    25121111، وفى تارٌخ    122264مصطفى على احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25121111، وفى تارٌخ    162256نورالدٌن عبدالكرٌم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بسبب وفاة التاجروعمل شركة بٌن الورثة لٌدت بالمكتب

تم محو/شطب السجل     25121111، وفى تارٌخ    121225ك لٌده برلم : هاله عبٌد عبد المسٌح عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 5

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25121111، وفى تارٌخ    251452رضا احمد رشاد شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25121124، وفى تارٌخ    132252ى عبدالمجٌد مراد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حمد   - 2

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25121124، وفى تارٌخ    126355جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم الؽاء الرئٌسً االخرالسجل  

، وفى تارٌخ    163322رامى جمال السٌد خلٌل المؽربى ) نظارات رامى المؽربى (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع   25121124

تم    25121124، وفى تارٌخ    122323نبٌل مصطفى عبد العزٌز مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     25121122، وفى تارٌخ    251132دمحم احمد عبدالرازق سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 حذؾ الفرع

تم محو/شطب    25121122، وفى تارٌخ    165355بك لٌده برلم : عادل عبدالمالن اسماعٌل عمر  ،  تاجر فرد  ،  س   - 12

 السجل  شطب بسبب ترن التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  25121153وفً تارٌخ ،   132522كوثر عبدالحمٌد دمحم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121154وفً تارٌخ ،   132555احمد دمحم دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

احمد دمحم دمحم مصطفى"  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -/الى "مؤسسه الفنون الجمٌله لتصنٌع و تصدٌر الموبٌلٌات ٌعدل -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25121154وفً تارٌخ ،   132555

 جنٌه   5555555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121154وفً تارٌخ ،   125655ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بدر عبد السالم ابراهٌم الالوند -  4

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, تم تعدٌل رأس المال   25121154وفً تارٌخ ،   124222انتصار دمحم حنفى محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121154وفً تارٌخ ،   125622احمد حسنً رضوان علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   152465اري الً / الكردانً لصٌانه واصالح السفن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التج -  2

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25121154

تم تعدٌل رأس المال ,   25121154خ ، وفً تارٌ  152465ناصر الهامى حسٌن الكردانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25121154وفً تارٌخ ،   152465ناصر الهامى حسٌن الكردانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ورشة الكردانى -  2

 جنٌه   255555.555ٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   25121154وفً تارٌخ ،   162252عصمت محمود امٌن الطنطاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121154وفً تارٌخ ،   123223لٌده برلم  السٌد دمحم السٌد عزوز لاسم  تاجر فرد ،، سبك -  11

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121155وفً تارٌخ ،   125225هانى محمود دمحم احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس   25121156وفً تارٌخ ،   255346احمد عبدالعاطً ابراهٌم عبدالعاطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   35555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25121156وفً تارٌخ ،   124214اجر فرد ،، سبك لٌده برلم شرٌؾ مصطفى دمحم معتوق  ت -  14

 جنٌه   25555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121156وفً تارٌخ ،   122222السٌد نور احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال   25121152وفً تارٌخ ،   161322عبد الرحمن عبد المادر عبده احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121111وفً تارٌخ ،   122153فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود على دمحم  -  12

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  25121112وفً تارٌخ ،   126362محمود اسماعٌل جمعه السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   152224تعدٌل االسم التجارى إلى / الجمل للتصدٌر والتخلٌص الجمركى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25121112

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   152224دمحم حنفى دمحم محمود على الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   152224الجمل لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25121112وفً تارٌخ ،   124222حمودة طاهر ضٌؾ محجوب ٌادم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555صبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121112وفً تارٌخ ،   122124احمد فتحى احمد البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   143562ده برلم عادل دمحم عبد السالم الدمٌاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  24

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25121113وفً تارٌخ ،   125522هانى فؤاد حزى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   25555.555ح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121113وفً تارٌخ ،   123111دمحم رشدى دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   25555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121113وفً تارٌخ ،   126525رلم اٌمان دمحم عبد الواحد لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  22

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121114وفً تارٌخ ،   124424عٌد فرج حفٌظ برٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25555.555ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121114وفً تارٌخ ،   122421دمحم ٌوسؾ سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   123225بطرس صفوت كرومل خله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   15555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25121112وفً تارٌخ ،   122261احمد ابراهٌم على عبد الرحمن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   155555.555ال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121112وفً تارٌخ ،   255221دمحم احمد على السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   122233ك لٌده برلم احمد السمان حنفى السمان  تاجر فرد ،، سب -  33

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25121112وفً تارٌخ ،   121164عماد ٌوسؾ زكى ٌوسؾ جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   55555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   25121112وفً تارٌخ ،   122564اشرؾ هالل امٌرهم عبد المالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   124512رافع ابراهٌم دمحم االعصر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم االعصر للتجاره والتوزٌع )مصطفى  -  36

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25121112

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   25121125وفً تارٌخ ،   124421زٌنب السٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   124421زٌنب السٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري / زٌنب ماركت  -  32

 جنٌه   155555.555ٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل  25121125

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121125وفً تارٌخ ،   162352دمحم فتحً متولً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121121وفً تارٌخ ،   132222م عادل عاشور  دمحم حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  45

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121121وفً تارٌخ ،   126425مصطفً جمال حسن عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   25555.555ل لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121121وفً تارٌخ ،   123222ابراهٌم دمحم ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25121121وفً تارٌخ ،   123222فرد ،، سبك لٌده برلم اضافة االسم التجاري / جزارة السبٌعً  تاجر  -  43

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121124وفً تارٌخ ،   152225دمحم فتحً عوٌس رشوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   25121124وفً تارٌخ ،   126222عصام ابراهٌم ابراهٌم عارؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121124وفً تارٌخ ،   121224رد ،، سبك لٌده برلم احمد عطٌة زكً عطٌة  تاجر ف -  46

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121124وفً تارٌخ ،   124331عمرو عنتر دمحم طلبه البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   15555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121125وفً تارٌخ ،   162222فؤاد صبحً عزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25121125وفً تارٌخ ،   23544سبك لٌده برلم السٌد دمحم دمحم سالم  تاجر فرد ،،  -  42

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121125وفً تارٌخ ،   126325دمحم حسن سٌد عبد العلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1555555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تعدٌل االسم التجاري الً / حسن للمماوالت الشحن و التفرٌػ / دمحم حسن سٌد عبد العلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

ه تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  25121125وفً تارٌخ ،   126325

 جنٌه   1555555.555،

  25121125وفً تارٌخ ،   121512الصؽٌر للمماوالت العمومٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -رمضان احمد دمحم الصؽٌر -  52

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25121125وفً تارٌخ ،   125314جر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى خلٌفه احمد على هرٌدى  تا -  53

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121126وفً تارٌخ ،   121521رماح سعد عبد ربه بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   23555555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   25121126وفً تارٌخ ،   122642عبدهللا سلٌم اسرافٌل احمدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دمحم بكر دمحم بكر "  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -ى لٌصبح " المصرٌه للمماوالت واالنشاءات المتكامله تعدٌل االسم التجار -  56

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25121122وفً تارٌخ ،   123226

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل   25121122وفً تارٌخ ،   123226 بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم بكر دمحم-بكر لالنشاءات والمماوالت  -  52

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , وصؾ تم تعدٌل رأس الما  25121122وفً تارٌخ ،   165522دمحم السٌد محمود عبدالاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25121122وفً تارٌخ ،   123512سعد عبد الاله عبد الرحمن علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25121122وفً تارٌخ ،   125225عثمان دمحمٌن عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم -  65

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  25121122وفً تارٌخ ،   125222منتصر فاروق دمحم على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121153وفً تارٌخ  125224وائل ابراهٌم عبدة مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم -ابو العباس  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /المبنً االداري رلم 

وفً تارٌخ  125224تعدٌل االسم التجارى الى / وائل ابراهٌم عبده مرسى خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -ابو العباس  2ي رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /المبنً االدار 25121153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25121153وفً تارٌخ  252451اسامه عبدالمادر عبدالمجٌد دمحم سافوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  - 2لناه السوٌس محرم باشا عماره  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121153وفً تارٌخ  252452على فتحى على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الهانوفٌل  -، شارع الرٌتش هوم مع االصدلاء 

تم تعدٌل العنوان ,  25121153وفً تارٌخ  252453دمحم محمود دمحم ابوخضرة خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -محل  -االرضً  - الجمرن -شارع راس التٌن  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121153وفً تارٌخ  252455احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -شارع محمود فهمً النمراشً  62وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121154تارٌخ وفً  121553دعاء خمٌس دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع عبد الملن ابن مروان الوردٌان  52الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121154وفً تارٌخ  252452عصام الدٌن على دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -ٌم شارع السٌد دمحم كر 123الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121154وفً تارٌخ  124322محمود ابراهٌم احمد ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -شارع احمد باشا ترن شمه الدور االول علوي فلمنج  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / امام 

تم تعدٌل العنوان ,  25121154وفً تارٌخ  252452،  سبك لٌده برلم    احمد فتحى مؽاورى ابوالعزم ، تاجر فرد  -  15

 لسم -المبارى  -شارع ابن سهالن  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121154وفً تارٌخ  252455عبدالعزٌز عبدالرازق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -الماهرة بحري الطرٌك الصحراوي لطعه ارض  Aطرٌك  22وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121154وفً تارٌخ  123223السٌد دمحم السٌد عزوز لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -ب ؼٌط العن 1الكائن بمدٌنه بشاٌر الخٌر  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسً الً/ رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25121155وفً تارٌخ  252455احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -تنظٌم شارع سوق الطباخٌن  3,  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121155فً تارٌخ و 252455احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

لسم الجمرن و نشاطه / تجارة البمالة و تشمل الزٌوت بالتجزئة و تارٌخ  -شارع محمود فهمً النمراشً  62وصؾ الـتأشٌر:   ،  

 دائم  252455و ممٌد برلم  2512/11/3االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121155وفً تارٌخ  122342على دمحم مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -شارع ابو طور 2، تعدٌل العنوان الً / 

حامد فرج عبدهللا العنترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسة العنترى لتجاره السٌارات ولطع ؼٌار السٌارات  -  16

بعد الكوبرى لبلى شارع عبدالناصر امام مكتب  22وصؾ الـتأشٌر:   ، ن تم تعدٌل العنوان , 25121155وفً تارٌخ  252462

 لسم -الهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  252463احمد دمحم حامد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -ن ابوٌوسؾ شارع السالم تمسٌم جمعٌة الزراعٌ -الـتأشٌر:   ، ابراج الزراعٌٌن 

تم تعدٌل  25121155وفً تارٌخ  251522عبدالمجٌد حسٌن عبدالمجٌد مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بجوار عٌادات سانت  2مصنع النخٌل  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الً الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  152423رلم    احمد محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  12

 - 4بلون  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / مدٌنة برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة شرق الثانٌه شارع الجوهرة لطعة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  255421ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -محل ارضً  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار توكٌل اورنج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  255421ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع المحمول  -ٌل امام مسجد دمحم موسى بجوار عصائر خلٌفة اول ش الهانوف 12الـتأشٌر:   ، رلم 

 دائم  255421و ممٌد برلم  2512/5/13واكسسواراته و لطع ؼٌار المحمول و تارٌخ االفتتاح 

م تعدٌل العنوان , ت 25121155وفً تارٌخ  252461عاٌده جمال الدٌن سعدالدٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم - 3شمه  4مدخل  3المساكن الصٌنٌه بلون  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  252452احمد محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع المائد جوهر لسم 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  252464ٌل مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مجدى خل -  24

 لسم -الدور الثالث  252شارع النصر المنشٌه حجره بمكتب رلم  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121155وفً تارٌخ  252455احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

لسم المنشٌة و نشاطه / محل بٌع العصائر و  -تنظٌم شارع سوق الطباخٌن  3,  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم  252455و لٌد برلم تابع  2242راس ماله / الفان جنٌها و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121155وفً تارٌخ  255421ده برلم    ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  26

لسم الدخٌلة ونشاطه / بٌع وتمدٌم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن/ الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار توكٌل اورانج 

 255421و لٌد برلم تابع  2221برلم  وتحضٌر مشروبات الباردة والساخنة والماكوالت وراس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع

 دائم

تم تعدٌل العنوان ,  25121156وفً تارٌخ  255453محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم أول  -وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ شارع حسنى مبارن 

تم تعدٌل العنوان ,  25121156وفً تارٌخ  255453لٌده برلم    محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 -ونشاطه تجارة مواد ؼذائٌه  -لسم العامرٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشرلاوى بجوار المزلمان  وامام الجمعٌه االستهالكٌه 

 دائم 255453ولٌد برلم سجل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226   دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  22

 لسم  -شارع محرم بن  25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 22226ولٌد برلم  -شنط السٌدات والمصنوعات الجلدٌه والتصدٌر  ونشاطه /صناعه -لسم العطارٌن  -شارع صالح الدٌن  46، 

 دائم

تم تعدٌل العنوان ,  25121156وفً تارٌخ  255453محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

ه ، ونشاطه دعاٌه واعالن ، ورأس ماله العامرٌ -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر بالعنوان / خلؾ شارع حسنى مبارن 

 دائم  255453خمسون ألؾ جنٌها ، تابع للسجل التجارى رلم  55555

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121156وفً تارٌخ  252462امل دمحم فهمى ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -بوالٌنو  -شارع امٌن الرافعى  66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121156وفً تارٌخ  252462مجدى كمال عبداللطٌؾ خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى عمارة الطراوى بجوار صٌدلٌة د/ اٌمان شرٌؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121156وفً تارٌخ  252462برلم    محمود بدر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  34

 لسم -الـتأشٌر:   ، شارع الحفناوى بجوار اسماعٌل الخضرى عبدالمادر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -شارع الفلكى  13، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 22226ولٌد برلم  -ونشاطه/ صناعه شنط السٌدات والمصنوعات الجلدٌه والتصدٌر  -لسم العطارٌن  -شارع صالح الدٌن  46، 

 دائم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121156وفً تارٌخ  252466ابر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد ج -  32

 لسم -الدور الثامن  -البٌطاش  -شارع الرٌاض  12الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 25121156وفً تارٌخ  124214شرٌؾ مصطفى دمحم معتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم -شارع البٌطاش الرئٌسى  42الـتأشٌر:   ، الدخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

خمسه عشر  15555ورأس ماله ونشاطه / بٌع منتجات جلدٌه ،  -لسم العطارٌن  -شارع الفلكى  13، افتتاح محل رئٌسً آخر / 

 دائم 22226ولٌد برلم  2512/11/6فى  2333مودع برلم  -الؾ جنٌها ال ؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

خمسه  15555محرم بن ، ونشاطه / بٌع منتجات جلدٌه  ، ورأس ماله  لسم -شارع محرم بن  25، افتتاح محل رئٌسً آخر / 

 دائم  22226ممٌد برلم  2512/11/6فى  2332واودع برلم  -عشر ألؾ جنٌها ال ؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121156وفً تارٌخ  252465دمحم حسن كرار شلك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -مساكن البوسطه  23بلون  2ع مولؾ عبدالمادر محل الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121152وفً تارٌخ  252425دمحم عاطؾ احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  - 2شارع جمٌل ثابت ؼربال محل  11 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121152وفً تارٌخ  12463اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جان هوجٌان المملون خاصة ، ت -  43

 الـتأشٌر:   ، المدٌنه الطبٌه شارع احمد شولى عماره )ج( مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  25121152وفً تارٌخ  252423اسماعٌل احمد اسماعٌل دمحم طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم -صؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ شارع عبٌر الزهور بجوار مدرسه وادي الملون و

تم تعدٌل العنوان ,  25121152وفً تارٌخ  161322عبد الرحمن عبد المادر عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم -طلعت مصطفى وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً إلى / ام زؼٌو خلؾ مخازن 

تم تعدٌل العنوان ,  25121152وفً تارٌخ  161322عبد الرحمن عبد المادر عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

لسم مٌنا البصل ،  -المتراس  -وصؾ الـتأشٌر:   ، إلؽاء الرئٌسً اآلخر الكائن  / شارع عبد  المنعم رٌاض امام مسجد الؽفران 

وممٌد برلم  2512/15/11فى  2455مماوالت عمومٌه وخدمات بترولٌه وخلط وتعبئه زٌوت وشحومات ،المودع برلم  ونشاطه /

 دائم  161322

تم تعدٌل العنوان ,  25121152وفً تارٌخ  252424فوزي عادل علً حسن مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم-ت حاره الواحا 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اللبان 

تم تعدٌل العنوان ,  25121152وفً تارٌخ  252422احمد دمحم سعٌد عبدالمنعم احمد تاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -شمة  -شارع البوصٌري  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121152وفً تارٌخ  252421علً دمحم محفوظ حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -شارع االمان الوردٌان  212الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121111وفً تارٌخ  252325اسماء حسنى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -حل ملن اسالم رجب ابوٌوسؾ م 12.5شارع من رٌدمبكس الكلٌو  15الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25121111وفً تارٌخ  252421شكرى دمحم عبدهللا احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم -شارع الهانوفٌل عمارات االندلس والحجاز امام البنن االهلى  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121111وفً تارٌخ  124532،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم فؤاد محمود رزق ، تاجر فرد -  52

 لسم -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الً / خلؾ سجاد مكه بجوار مٌمً اسعد شارع الترعه النوبارٌه مرؼم 

تم تعدٌل العنوان ,  25121111وفً تارٌخ  252422جابر ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع من ابراهٌم العوامً اما فٌال العوامً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121111وفً تارٌخ  252423احمد حسن حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم -درسة الفرسان عمارة عباد الرحمن الهانوفٌل شارع السالم امام م 15الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  122221عواطؾ حسٌن الضاحً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الضاحً لتعبئة المواد الؽذائٌة  -  55

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ابٌس العاشرة الشارع الرئٌسً  25121112

وفً تارٌخ  122221عواطؾ حسٌن الضاحً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احً لتعبئة المواد الؽذائٌة الض -  56

و الممٌد برلم تابع  2512/2/14فً  1322تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم  25121112

 دائم  122221

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  122124د ،  سبك لٌده برلم    احمد فتحى احمد البنا ، تاجر فر -  52

 لسم -ابو ٌوسؾ  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع من شارع بنزٌنة السالم امام مسجد التوبة 

تم تعدٌل العنوان  25121113وفً تارٌخ  252422حماده احمد ابراهٌم احمد الطنبشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم -ؼٌط العنب  -ش الؽابه  23, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121113وفً تارٌخ  252425احمد محمود احمد محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -شارع محرم بن  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  155242اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام فؤاد رمضان السٌد ، ت -  65

ورأس  -ونشاطه/ محل تجهٌز وتحضٌر المأكوالت  -لسم محرم بن  -شارع الفاٌز  22الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر كائن فى / 

 دائم  155242م تابع ولٌد برل 2512/11/13فى  2421)ألفان جنٌها ( ، اودع برلم 2555ماله / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  252425وائل دمحم مرسً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ شارع رٌدٌمبكس من طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار فٌال طه زٌاده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  252421لٌده برلم     جهاد ٌوسؾ احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  62

 لسم -سوق العطارٌن  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121113وفً تارٌخ  252426ساهر دمحم راشد دمحم عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 صفا بجوار مسجد االبرار شارع اللواء علً نصر من شارع العشرٌنوصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح شارع ال

تم  25121113وفً تارٌخ  122246الكمال لالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصطفى كمال كمال حمد -  64

 لسم  -الوردٌان  -شارع لره العٌن  32تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  122246مصطفى كمال كمال حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -الوردٌان  -شارع لره العٌن  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113ارٌخ وفً ت 126525اٌمان دمحم عبد الواحد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

( حجره رلم 14شمه رلم) -الدور الثانى علوى  -تنظٌم شارع طلعت حرب  22طرٌك الحرٌه  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن / 

 دائم 126525ولٌد برلم تابع  2512/11/13فى  2421اودع برلم  -لسم العطارٌن  -( من الشمه 2،1)

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  252422حمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عنتر ا -  62

 لسم -الـتأشٌر:   ، ام زؼٌو ش اكسبرٌس ارض المالحات بجوار مخزن التوحٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25121113وفً تارٌخ  252424عاطؾ عوض دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -الوردٌان محل  -ش البٌهمى  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  126525اٌمان دمحم عبد الواحد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 -( من الشمه 2،1ه رلم )( حجر14شمه رلم) -الدور الثانى علوى  -تنظٌم شارع طلعت حرب  22طرٌك الحرٌه  2الـتأشٌر:   ، 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  252426حسٌن السٌد حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم -ش الرصافه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121113 وفً تارٌخ 121524هانى دمحم عبد العظٌم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم -شارع احمد بخٌت  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

تم تعدٌل العنوان ,  25121113وفً تارٌخ  252422دمحم سعٌد عبدالهادى سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم - 1553مكتب رلم  شارع النصر المنشٌه الدور الثامن 33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25121113وفً تارٌخ  252423نورهان حسن سامح السٌد عبداللطٌؾ دمحم الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -شارع راؼب  62شارع مراكش محرم بن ناصٌة  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  155242لٌده برلم     حسام فؤاد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  24

 لسم  -شارع الفاٌز  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121113وفً تارٌخ  155242حسام فؤاد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 دائم 155242وممٌد برلم  -ونشاطه حلوانى  -رم بن لسم مح - 15شارع محرم بن محل رلم  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114وفً تارٌخ  122421دمحم ٌوسؾ سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -الوردٌان  -شارع المكس  241الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان النشاط إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25121114وفً تارٌخ  252422هٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان احمد ابراهٌم حسن شا -  22

 لسم -وادى الممر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، وادى الممر خلؾ سور المالحات شارع مسجد التوبه 

عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 25121114وفً تارٌخ  252555دمحم لطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -ش الؽورى  65، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114وفً تارٌخ  252553محمود عادل رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -شارع الطوفً و السٌد عبدالكرٌم  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25121114وفً تارٌخ  252422فرد ،  سبك لٌده برلم     سحر بدر احمد  خمٌس دمحم ، تاجر -بدر للنظارات  -  25

 لسم -ش كرموز  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114وفً تارٌخ  124456طارق مصطفً فؤاد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 51الجدٌدة السوٌمٌه باكٌه الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114وفً تارٌخ  252422دمحم الشاطبى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -الخدٌوى سابما   -شارع شرٌؾ  162الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114ارٌخ وفً ت 252551سعٌد جمعه السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -شارع الرحاب  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121114وفً تارٌخ  122122عمرو دمحم جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -مع جمٌلة بوحرٌد تماطع شارع على عبد الرحمن  4،3،1محل رلم  42الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252515حمدى جابر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم -الهانوفٌل  -ٌناٌر شارع عمر بن الخطاب  25الـتأشٌر:   ، عماره بانوراما 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  133225رلم    خمٌس حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  26

 لسم   -الوردٌان  -شارع حسنً الرشٌدي المتراس 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  125222أحمد دمحم أحمد أٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شارع ابن اسعد الوردٌان لسم14عدل الى/ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  123522خضرة صالح دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -شارع احمد عبد الوهاب خورشٌد البحرٌه  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252552فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر  -  22

 لسم  -شارع البٌطاش الرئٌسً امام سوبر ماركت الحبٌب  152الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252556هند عالم سلٌمان على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم -شارع على بن الكبٌر  22تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252552السٌد دمحم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم -الـتأشٌر:   ، وادى الممر خلؾ شركة االسمنت شارع فرن مجاهد بجوار صٌدلٌة وادى الممر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252552دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد دمحم سالمه -  22

 لسم -الـتأشٌر:   ، وادى الممر خلؾ شركة االسمنت شارع فرن مجاهد بجوار صٌدلٌة وادى الممر 

وفً تارٌخ  122542برلم    مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -  23

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البٌطاش الرئٌسً برج السراٌا امام البنن االهلً  25121112

تم تعدٌل  25121112وفً تارٌخ  252511عبدالرازق عبدالمولى مطراوى الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -شارع السوق الجدٌد  5ٌر:   ، امام الوكاله محل العنوان , وصؾ الـتأش

مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجاري الً / مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -  25

بٌطاش الرئٌسً برج تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع ال 25121112وفً تارٌخ  122542

 دائم  122542و لٌد برلم تابع  2555لسم الدخٌلة و اودع برلم  -السراٌا امام البنن االهلً 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  122542مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

و  2555لسم الدخٌلة و اودع برلم  -ع البٌطاش الرئٌسً برج السراٌا امام البنن االهلً وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شار

 دائم  122542لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان  25121112وفً تارٌخ  252555اٌهاب ماهر سلٌمان عبدالمجٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -ى امام عمر افندى البٌطاش, وصؾ الـتأشٌر:   ، اول شارع بٌانك

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  252554نادر دمحم حامد ابراهٌم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -البٌطاش  -عٌن شمس  -ش عمر بن الخطاب المتفرع من الخلفاء الراشدٌن  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  252512الدسولى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم محمود  -  22

 لسم -شارع الزهور متفرع من شارع البٌطاش الرئٌسى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 25121112وفً تارٌخ  252515ٌوسؾ دمحم حسانٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -البٌطاش الرئٌسى تماطع شارع عٌن شمس  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  121525حسام أمٌن عبد الرؤؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

و  2651سم العطارٌن و اودع برلم ل -محطة الرمل  12شارع شكور محل رلم  15,  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  121525لدي برلم تابع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  25121112وفً تارٌخ  252516حسٌن على الصافى السٌد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الصافى للتصدٌر  -  152

 لسم -ؼربال  -شارع اخوان الصفا  22تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  252512فتحً عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً محمود  -  153

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله الجبل خلؾ مكتب الفارس هدٌه شمه الدور الثالث 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  121525حسام أمٌن عبد الرؤؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -محطة الرمل  12شارع شكور محل رلم  15,  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  252513عبدالاله سٌد احمد عبدالحمٌد ناكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الكابالت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252525د سلٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء فؤا -  156

 لسم  -الوردٌان  -شارع ام السلطان 152الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112وفً تارٌخ  252521رؼده سعٌد دمحم كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم -بجوار المدرسه السوٌسرٌه الطرٌك الدائري ابٌس العاشره  5أشٌر:   ، شارع الـت

تم تعدٌل العنوان  25121112وفً تارٌخ  252521دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -لٌم بجوار محمود س -المرٌه السابعه  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، مكتب شارع ابٌس 

تم تعدٌل العنوان  25121112وفً تارٌخ  252521دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

لٌد  -ونشاطه مصنع تعبئه وتؽلٌؾ  -لسم محرم بن  -ابٌس المرٌه السابعه بجوار محمود سلٌم   -, وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

  دائم 252521برلم 

تم تعدٌل  25121112وفً تارٌخ  252512هانً سمٌر عبد الحمٌد محمود خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -شارع الحبشه 24شارع ابن سلطان بجوار  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112 وفً تارٌخ 252522سحر مصطفً مصطفً الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

-2الدخٌله البحرٌه ملن الجمعٌه التعاونٌه واالسكان للعاملٌن بشركه بترول اسكندرٌه محل  461تنظٌم شارع 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم

العنوان تم تعدٌل  25121112وفً تارٌخ  252521دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 -لسم محرم بن  -بجوار محمود سلٌم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان الكائن / شارع ابٌس المرٌه السابعه 

تابع -Delivery Techوالسمه التجارٌه / دلٌفرى تن  -خمسون الؾ جنٌها  55555ورأس ماله  -نشاطه / خدمه توصٌل طلبات 

 دائم  252521

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  121164ٌوسؾ زكى ٌوسؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد  -  113

 لسم -بجوار المدرسه المشتركه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان النشاط الً /النهضه طٌبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121112 وفً تارٌخ 252512احمد انور دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -البٌطاش بجوار مكتبه االوائل  22شارع عٌن شمس شمه بالدور السابع شمه رلم 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  122225خمٌس صدٌك صابر سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -الدرٌسه بجوار مسجد حبٌب الرحمن  -ماء من شارع عمر ابن الخطاب وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  252523نفٌن حلمى ابراهٌم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -الدور الرابع  -شارع التامٌن امام مدرسة الصحوه  21ن  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  252522حسام مجدى مختار نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -امام صٌدلٌة المعراج ابوٌوسؾ شارع الجٌش  12.5وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه دور ثالث ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25121125تارٌخ وفً  122225خمٌس صدٌك صابر سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 -الدرٌسه بجوار مسجد حبٌب الرحمن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن فى / شارع الشٌماء من شارع عمر ابن الخطاب 

 دائم  122225ولٌد برلم تابع  2512/11/25فى  2252اودع برلم  -ونشاطه / مخبز نصؾ آلى بلدى  -لسم محرم بن 

تم تعدٌل  25121125وفً تارٌخ  252526دمحم فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     - فرج للموبٌلٌا دمحم -  112

 لسم -شارع ثابت بن لره ناصٌة االسناوى  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  155242حسام فؤاد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -شارع الظافر ناصٌه شارع محرم بن على الترام  25الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  252524جٌهان علً علً علً ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -البٌطاش شمة اعلً مكتبة المصري 2فضة بوابة  شارع 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121121وفً تارٌخ  252532اٌمان حمدان عالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -ابو ٌوسؾ  -الهانوفٌل  -شارع المستشار بدوي رٌاض  162الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121121وفً تارٌخ  252534ود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جابر دمحم فرؼلً محم -  123

 لسم - 4شارع كلٌه الطب محل  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121121وفً تارٌخ  252522احمد دمحم محمود احمد الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم -شارع طلعت حرب  2،    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121121وفً تارٌخ  252535دمحم عٌسى ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم -شارع النصر  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121121خ وفً تارٌ 122262عبد هللا السٌد عبد المحسن مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شارع العوامً امام كافٌترٌا رٌحان الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25121121وفً تارٌخ  252533احمد عبدالمادر ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -النبى دانٌال ) شمه دور سابع ( ش  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121121وفً تارٌخ  252412صفاء دمحم ؼرٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -البٌطاش  -بٌانكى  15شارع  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط إلى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25121124وفً تارٌخ  126355ر فرد ،  سبك لٌده برلم    جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل ، تاج -  122

فً  15511لسم العطارٌن المودع برلم  -شارع مسجد العطارٌن  23وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / 

 دائم 126355و الممٌد برلم تابع  2552/11/4

تم تعدٌل العنوان ,  25121124وفً تارٌخ  123522د ،  سبك لٌده برلم    دمحم رجب احمد على صافى ، تاجر فر -  135

 لسم -حاره الطلمبه  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تعدٌل االسم التجارى / رامى جمال السٌد خلٌل المؽربى ) نظارات رامى المؽربى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / داخل مستشفً العامرٌة العام  25121124 وفً تارٌخ 163322

 دائم  163322و الممٌد برلم تابع  2251لسم العامرٌة و المودع برلم 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25121124وفً تارٌخ  163322رامً جمال السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 163322و الممٌد برلم تابع  2251لسم العامرٌة و المودع برلم  -الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / داخل مستشفً العامرٌة العام 

 دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121124وفً تارٌخ  252526دمحم فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -شارع االسناوي ناصٌة عبد الملن  3ر:   ، الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121124وفً تارٌخ  252526دمحم فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

فتتاح لسم مٌنا البصل و نشاطه / معرض موبٌلٌات و تارٌخ اال -شارع ثابت بن لره ناصٌة االسناوى  22الـتأشٌر:   ،  

 دائم  252526و ممٌد برلم  2512/11/25

تم تعدٌل العنوان ,  25121124وفً تارٌخ  122614محمود جمال محمود دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  - ابو ٌوسؾ -امام بنزٌنه اوٌل لٌبٌا  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  25121124وفً تارٌخ  252532احمد عبد اللطٌؾ عبد السالم لداده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله شارع دمحم موسً 

تم تعدٌل  25121124وفً تارٌخ  252526دمحم فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم فرج للموبٌلٌا  -  132

لسم مٌنا البصل و نشاطه / مخبز  -شارع االسناوي ناصٌة عبد الملن  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم 251526و لٌد برلم تابع  2221افرنجً و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25121124وفً تارٌخ  252535زٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعٌد شحاته عبدالع -  132

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع العٌاده متفرع من شارع البٌطاش 

تم تعدٌل  25121124وفً تارٌخ  252536محمود على عبدالسالم محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -الوردٌان  -شارع الصٌدانى  26, وصؾ الـتأشٌر:   ، العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  123462دمحم سٌد احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -الدور االرضى  1شارع النعم شمة  42الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  252545ر حامد ؼٌطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد منصو -  141

 لسم  - 15/ 2الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  252545احمد منصور حامد ؼٌطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

مركز اٌتاى البارود و نشاطه / ورشه سٌارات و تارٌخ االفتتاح  -صفط الحرٌه بملن/ السٌد اسماعٌل بلتاجى الـتأشٌر:   ،  

 دائم دمنهور 26315و ممٌد برلم  2512/2/22

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  126165ابراهٌم بخٌت ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم -محطه الرمل  -طرٌك الحرٌه  34شٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  126165ابراهٌم بخٌت ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 دائم  126165و الممٌد برلم تابع  2513/4/22فً  3532وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25121125وفً تارٌخ  252532مجدى عبدالعزٌز عباس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -حارة داود سلٌمان من شارع المعارؾ ؼٌط العنب  1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125فً تارٌخ و 121246دمحم جابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -الدور االرضً  -شارع نادي الضباط شهر العسل البٌطاش  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121125وفً تارٌخ  121246دمحم جابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

و لٌد برلم تابع  2252لسم الدخٌلة و اودع برلم  -شارع نادي الضباط شهر العسل البٌطاش  44الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  121246

تم تعدٌل العنوان ,  25121125وفً تارٌخ  252532فتحى منصور دمحم منصور عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -شارع سٌدى عماد  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121126وفً تارٌخ  252541مٌنه ابوالوفا السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  142

 لسم  - 4عمار  - 2محل رلم  -شارع لنال السوٌس  2 -الـتأشٌر:   ، حً محرم باشا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  25121126وفً تارٌخ  122462دمحم ثروت عبد الممصود عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -الهانوفٌل  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / شارع ابراهٌم الزاوى من جمعه مفتاح 

تم تعدٌل  25121126وفً تارٌخ  252543نجاه احمد دمحم احمد الدلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الدلٌل للتصدٌر  -  151

 لسم  -شارع الهلباوى متفرع من شارع الشجر  24ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر العنو

تم تعدٌل العنوان ,  25121126وفً تارٌخ  252545احمد دمحم دمحم عبد الحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -مرؼم-االهالى ارض البد بجوار منزل حسنى وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن عبد المادر الجدٌدة العرائس مساكن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121126وفً تارٌخ  251265سمر عبدالوهاب طه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -ماٌو سموحه  14بالمٌزانٌن عمارات الوطنٌه بجوار كوبري  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121126وفً تارٌخ  252542على السٌد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -المستعمره ) شارع الشجر ( بجوار الدٌب لألسمنت  -الـتأشٌر:   ، العامرٌه عبد المادر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  252542    السٌده سعٌد وهبه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  155

 لسم -الـتأشٌر:   ، العامرٌة زاوٌة عبد المادر شارع مسجد السالم سكة المدرسة الدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  252555احمد رجب موسً مدنً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -أشٌر:   ، لرٌة السالم كٌنج مرٌوط وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  252542رشاد مؤمن رشاد خلٌفه مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم -الخدٌوى  142شارع الذهبى و  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  124362م    سامح خلٌل مكارى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  152

 لسم -شارع ابن بماء من االمٌر لؤلؤ  115الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

وفً تارٌخ  252546حمدى محمود شرٌؾ مراٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مراٌؾ لتورٌد المواد الؽذائٌه  -  152

 لسم -وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع شرٌؾ مراٌؾ خلؾ مدرسة مراٌؾ تم تعدٌل العن 25121122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  251132دمحم احمد عبدالرازق سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

والمودع برلم  -لسم العامرٌه  -اوى لرٌه هانى امام ماكدونالدز الطرٌك الصحر 35الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى / كٌلو 

 2512/2/26فى  2254

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  125222دمحم دمحم جمال الدٌن دمحم راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -ٌا السوهاجً مطروح بجوار سوبر ماركت الصفا وامام كافٌتر Aط  21وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /كٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  252552محمود رجب زكى ابوالممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم - 4شمه  -الجمرن  -شارع سٌدى تمراز  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  125222منتصر فاروق دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 العصافره بحري  -شارع مٌناء اؼادٌر  22وصؾ الـتأشٌر:   ، ٌعدل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  252556جابر دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم -ابوٌوسؾ بحرى  -ن الحدٌد والصلب بجوار مجمدات لاصد كرٌم من شارع شهر زاد مساك 453الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25121122وفً تارٌخ  121262رجب عبد الرازق طاهر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 محطه الدكاكٌن 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / طرٌك ام زؼٌو كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  165326ى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فوز -  166

 لسم - 2( لطعه رلم 22/22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسً الً/ مدٌنه الحرفٌٌن المنشٌه الجدٌد محل رلم )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  165326م    احمد فوزى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  162

 دائم  165326الممٌد برلم  2554/5/5فً  3622الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل  25121122وفً تارٌخ  252536محمود على عبدالسالم محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شارع العبدانى الوردٌان  26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25121122وفً تارٌخ  252553لممان علً دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شارع الطٌبً الوردٌان  32الـتأشٌر:   ، 

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121153وفً تارٌخ  132522كوثر عبدالحمٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تؽٌٌر النشاط الً /بٌع مالبس وطرح فٌماعدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121153وفً تارٌخ  122232،  سبك لٌده برلم    محمود ٌاسٌن على سلٌمان ، تاجر فرد -  2

 التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121153وفً تارٌخ  126222سٌد على عبد الرحٌم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 عونًالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / معرض بٌع طوب فر

وفً تارٌخ  124512االعصر للتجاره والتوزٌع )مصطفى رافع ابراهٌم دمحم االعصر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب نمل لحساب الؽٌر25121153

تم تعدٌل النشاط , 25121154وفً تارٌخ  133231   ٌسرى حسن دمحم محمود أبوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  5

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/  مكتب نمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121154وفً تارٌخ  151242عاٌده حسن ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط إلى / تشؽٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121155وفً تارٌخ  123321د العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صابر حجازى عب -  2

 التأشٌر:  اضافه نشاط سمكري سٌارات

وفً تارٌخ  123321دمحم صابر حجازى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -االسم التجارى / الدشتاوى للسٌارات  -  2

 اط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط سمكري سٌاراتتم تعدٌل النش25121155

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121155وفً تارٌخ  145362خالد رفعت حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط الً /تجاره سٌارات نمل جدٌد ومستعمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121155وفً تارٌخ  124632دمحم دمحم رفاعى فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط الً مماوالت شٌاله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  124214شرٌؾ مصطفى دمحم معتوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تفصٌل ستائر ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  126362اعٌل جمعه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود اسم -  12

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌد اسمنت بالعمولة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121156وفً تارٌخ  26222سبٌله  احمد احمد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ت عامه فى مجال نشاط ادوات النظافه ) فٌما عدا تورٌد العماله ( وبوٌات ومعدات كهربائٌه ومستلزمات الورقتورٌدا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  162324دمحم احمد عوٌس عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التالتأشٌر:  ٌضاؾ نشاط / تجارة السٌارات و الموتوسٌك

تم تعدٌل النشاط , 25121156وفً تارٌخ  162324دمحم احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -امن اتوموتٌؾ  -  15

 وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ نشاط / تجارة السٌارات و الموتوسٌكالت

دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تع25121156وفً تارٌخ  122221احمد دمحم مسعد كنفاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط الى / تجارة بٌض وسٌارات نمل

السٌد عبد الفتاح السٌد ابراهٌم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -اضافه االسم التجارى /الصٌاد لتعبئه والتؽلٌؾ واالستٌراد -  12

 افه نشاط للرئٌسً / تصنٌع شنط مدارستم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اض25121156وفً تارٌخ  125222برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  125222السٌد عبد الفتاح السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط للرئٌسً / تصنٌع شنط مدارس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121152وفً تارٌخ  155522   سعد دمحم سعد السٌد ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  12

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / تخمٌر وتصنٌع منتجات االلبان

تم تعدٌل النشاط , 25121152وفً تارٌخ  161322عبد الرحمن عبد المادر عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 مصنع خلط وتعبئه زٌوت وشحوموصؾ التأشٌر:  تعدٌل نشاط المركز الرئٌسً إلى / 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121111وفً تارٌخ  162242سمٌر دمحم منصور السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / لحام الكهرباء

تم تعدٌل النشاط , 25121112وفً تارٌخ  124222حمودة طاهر ضٌؾ محجوب ٌادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط /مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  143562عادل دمحم عبد السالم الدمٌاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

ماعدا خدمات االنترنت بعد الحصول التأشٌر:  .اضافه نشاط / تنظٌم رحالت وتنظٌم معارض ومؤتمرات واداره وتسوٌك فنادق فٌ

 2512/15/31فً 422علً التراخٌص الالزمه بناء علً موافمه امنٌه وارد رلم 

تم تعدٌل النشاط , 25121112وفً تارٌخ  152224دمحم حنفى دمحم محمود على الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  152224ل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الجم -  25

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

وفً تارٌخ  152224تعدٌل االسم التجارى إلى / الجمل للتصدٌر والتخلٌص الجمركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌرادتم تعدٌل 25121112

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121113وفً تارٌخ  123111دمحم رشدى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

ٌز المطاعم واٌجار وتاجٌر اضافه نشاط / المماوالت العامه واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه واالنشاءات المعدنٌه واالستثمار العماري وتجه

 السٌارات وتورٌد المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  126525اٌمان دمحم عبد الواحد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  إضافه نشاط/ عموم االستٌراد والتصدٌر

تم 25121113وفً تارٌخ  122246هربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الكمال لالدوات الك-مصطفى كمال كمال حمد -  22

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بوٌات وحداٌد ودهانات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  122246مصطفى كمال كمال حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 نشاط الى / بوٌات وحداٌد ودهاناتالتأشٌر:  تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121114وفً تارٌخ  124456طارق مصطفً فؤاد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121114وفً تارٌخ  122122عمرو دمحم جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط الى / بٌع حداٌد وبوٌات ولوازم دٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121114وفً تارٌخ  124424عٌد فرج حفٌظ برٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدٌل النشاط إلى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  162242د ،  سبك لٌده برلم   سمٌر دمحم منصور السٌد ، تاجر فر -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / ورشه اصالح سٌارات بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا25121112وفً تارٌخ  163144دمحم السٌد عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضافه نشاط /تجاره كٌماوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  163122نشوي عبد الرؤؾ فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً/ تخلٌص جمركً وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 25121112وفً تارٌخ  122261احمد ابراهٌم على عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مكتب رحالت و النمل لحساب الؽٌر

 22326تجارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مماوالت تورٌدات  -خدمات بحرٌة  -مٌدترانٌان لصٌانة واصالح السفن  -  32

صؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خدمة و صٌانة و اصالح السفن و تورٌدات بحرٌة تم تعدٌل النشاط , و25121112وفً تارٌخ 

 ( و مماوالت 12و المجموعة  6من المجموعة  36و اشؽال بحرٌة و استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

ل النشاط , وصؾ تم تعد25121112ٌوفً تارٌخ  22326عدل الى عادل الشوبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خدمة و صٌانة و اصالح السفن و تورٌدات بحرٌة و اشؽال بحرٌة و استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا 

 ( و مماوالت 12و المجموعة  6من المجموعة  36الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112ٌخ وفً تار 22326دمحم عادل حسن كمال الشوبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خدمة و صٌانة و اصالح السفن و تورٌدات بحرٌة و اشؽال بحرٌة و استٌراد و تصدٌر ) فٌما عدا 

 ( و مماوالت 12و المجموعة  6من المجموعة  36الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  123556  محمود رجب سالم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  41

 التأشٌر:  اضافه نشاط/خدمات النمل الدولً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121125وفً تارٌخ  125132نبٌل دمحم ٌوسؾ دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , 25121125وفً تارٌخ  126225سعد محمود الفرجانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد محمود -  43

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121125وفً تارٌخ  141252دمحم خلٌل دمحم الشٌشٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ٌل النشاط الً / تجاره وشً االسمانتعد

تم تعدٌل 25121125وفً تارٌخ  251256محمود دمحم هشام دمحم كمال الدٌن ابراهٌم لطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تشؽٌل مصنع لخلط العطور واالكالدور وتجاره وتوزٌع العطور ومستحضرات

 التجمٌل بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 25121121وفً تارٌخ  122262عبد هللا السٌد عبد المحسن مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل 25121121وفً تارٌخ  122224، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال عبدالناصر ابراهٌم عبدالعال اسماعٌل  -  42

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً/تورٌدات بحرٌه وتوكٌالت مالحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121125وفً تارٌخ  122552بخٌته محمود احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 لنشاط الً/مكتب رحالتالتأشٌر:  تعدٌل ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121125وفً تارٌخ  126165ابراهٌم بخٌت ابو زٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

( المتخصصه فً  AMS NUMBER ONEالتأشٌر:  اضافة نشاط / بٌع و توزٌع منتجات شركة نمبر وان انترناشونال وعالمه ) 

 بس و المنتجات الجلدٌةصناعة االحذٌة و المال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121125وفً تارٌخ  162222فؤاد صبحً عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تعدٌل النشاط لٌصبح / اكسسوار المحمول

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت25121125وفً تارٌخ  121143دمحم سعٌد دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / الرحالت واالستٌراد والتصدٌر  //اضافه نشاط / تورٌدات مستلزمات مصانع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121126وفً تارٌخ  126422هناء عٌاد للٌدس بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وى جافةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع محمصات وحل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121126وفً تارٌخ  122252كمال رفٌك راؼب حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / صناعة كبس الورق والكرتون

اط , وصؾ تم تعدٌل النش25121126وفً تارٌخ  132223فؤاد عبدالجواد خطاب ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إ لى / مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط وتورٌدات صناعٌه .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121126وفً تارٌخ  122642عبدهللا سلٌم اسرافٌل احمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  126213الدٌن السٌد علً حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال -  56

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد وتجارة الورق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  122411اسعد ابراهٌم سالمه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع سجائر ومعسلال

دمحم بكر دمحم بكر " ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح " المصرٌه للمماوالت واالنشاءات المتكامله  -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك العماري25121122وفً تارٌخ  123226

تم تعدٌل 25121122وفً تارٌخ  123226دمحم بكر دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بكر لالنشاءات والمماوالت  -  52

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك العماري

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا25121122وفً تارٌخ  165522دمحم السٌد محمود عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اضافه نشاط /تاجٌر الشواطئ بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه من الجهات المختصه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121122وفً تارٌخ  22512كمال دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الرئٌسًتعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره منتجات جلدٌه للمحل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  22512حلوانى . ن. دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره منتجات جلدٌه للمحل الرئٌسً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  22512ٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / كمال دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلد -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره منتجات جلدٌه للمحل الرئٌس25121122ًتارٌخ 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ25121122وفً تارٌخ  125222دمحم دمحم جمال الدٌن دمحم راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع اسمان طازجه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  125222منتصر فاروق دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

تبرٌد والتجمٌد التأشٌر:  ٌعدل النشاط لٌصبح / عموم التصدٌر والمماوالت والتورٌدات فً مجال الثروة السمكٌه والحٌوانٌه وال

 وتؽلٌؾ كافه المنتجات الزراعٌه واالنتاجٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121122وفً تارٌخ  165326احمد فوزى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدٌل النشاط الً / فرن دوكو ودهان سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  125225ك لٌده برلم   دمحم عثمان دمحمٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سب -  62

 التأشٌر:  اضافه نشاط / المفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121122وفً تارٌخ  155235اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 اضافه نشاط / تورٌد مواد ؼذائٌه وتصنٌع منظفات

 155235اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ٌعدل االسم التجارى الى / مؤسسه اوشام لالستٌراد والتصدٌر -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد مواد ؼذائٌه وتصنٌع منظفات25121122وفً تارٌخ 

اوشام ابراهٌم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لؽذائٌه وتصنٌع المنظفات تعدٌل االسم التجاري / مؤسسه اوشام للمواد ا -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد مواد ؼذائٌه وتصنٌع منظفات25121122وفً تارٌخ  155235

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121113وفً تارٌخ  252425محمود احمد محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  252542السٌده سعٌد وهبه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121152وفً تارٌخ  252424حسن مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزي عادل علً  -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252525وفاء فؤاد سلٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121121وفً تارٌخ  252532ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان حمدان عالم احمد ، تاج -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121121وفً تارٌخ  252534جابر دمحم فرؼلً محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121111وفً تارٌخ  252423لٌده برلم   احمد حسن حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  2

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121112وفً تارٌخ  252512 مصطفً محمود فتحً عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121122وفً تارٌخ  252553لممان علً دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121125تارٌخ  وفً 252522حسام مجدى مختار نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121112وفً تارٌخ  121525حسام أمٌن عبد الرؤؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  252421جهاد ٌوسؾ احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121113وفً تارٌخ  252426ساهر دمحم راشد دمحم عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121121وفً تارٌخ  252535دمحم عٌسى ابراهٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121154وفً تارٌخ  252455عبدالعزٌز عبدالرازق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121124ٌخ وفً تار 252532احمد عبد اللطٌؾ عبد السالم لداده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121126وفً تارٌخ  252542على السٌد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121155تارٌخ وفً  252455احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  22226دمحم رجب دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم 25121112وفً تارٌخ  252516حسٌن على الصافى السٌد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الصافى للتصدٌر  -  21

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121126وفً تارٌخ  252541امٌنه ابوالوفا السعٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121122رٌخ وفً تا 252556جابر دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25121114وفً تارٌخ  252422سحر بدر احمد  خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بدر للنظارات  -  24

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121154وفً تارٌخ  252452عصام الدٌن على دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121156وفً تارٌخ  252462امل دمحم فهمى ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121152وفً تارٌخ  252422 احمد دمحم سعٌد عبدالمنعم احمد تاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  22

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121112وفً تارٌخ  252512خالد دمحم محمود الدسولى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252512احمد انور دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  252462محمود بدر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121112 وفً تارٌخ 252522سحر مصطفً مصطفً الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252515ٌوسؾ دمحم حسانٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121112وفً تارٌخ  252512هانً سمٌر عبد الحمٌد محمود خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  252546حمدى محمود شرٌؾ مراٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مراٌؾ لتورٌد المواد الؽذائٌه  -  34

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25121122

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121125وفً تارٌخ  252523 نفٌن حلمى ابراهٌم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121114وفً تارٌخ  252551سعٌد جمعه السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121152وفً تارٌخ  252423اسماعٌل احمد اسماعٌل دمحم طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252515حمدى جابر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121124وفً تارٌخ  252536محمود على عبدالسالم محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121111وفً تارٌخ  252422جابر ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121125وفً تارٌخ  252524جٌهان علً علً علً ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121113وفً تارٌخ  252426حسٌن السٌد حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121156وفً تارٌخ  255453محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  122542مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25121112

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121122وفً تارٌخ  252552،  سبك لٌده برلم    محمود رجب زكى ابوالممصان ، تاجر فرد -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121112وفً تارٌخ  252511عبدالرازق عبدالمولى مطراوى الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121153وفً تارٌخ  252453تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود دمحم ابوخضرة خطاب ،  -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121113وفً تارٌخ  252422دمحم سعٌد عبدالهادى سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121153وفً تارٌخ  252455د احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سلٌمان احمد سلٌمان سٌ -  42

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121112وفً تارٌخ  252556هند عالم سلٌمان على عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252552تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم سالمه دمحم ،  -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252552السٌد دمحم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25121113وفً تارٌخ  252423الباز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورهان حسن سامح السٌد عبداللطٌؾ دمحم -  53

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  155242حسام فؤاد رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121155وفً تارٌخ  252452جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود ابراهٌم على ، تا -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121155وفً تارٌخ  252464محمود مجدى خلٌل مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121122وفً تارٌخ  252542فرد ،  سبك لٌده برلم   رشاد مؤمن رشاد خلٌفه مهران ، تاجر  -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121112وفً تارٌخ  252555اٌهاب ماهر سلٌمان عبدالمجٌد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121112وفً تارٌخ  252554، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر دمحم حامد ابراهٌم الخولى -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121121وفً تارٌخ  252533احمد عبدالمادر ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121124وفً تارٌخ  252526اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرج ابراهٌم فرج ، ت -  61

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 25121153وفً تارٌخ  252451اسامه عبدالمادر عبدالمجٌد دمحم سافوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121153وفً تارٌخ  252452ر فرد ،  سبك لٌده برلم   على فتحى على على ، تاج -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121152وفً تارٌخ  252425دمحم عاطؾ احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121156وفً تارٌخ  252465لٌده برلم   دمحم حسن كرار شلك ، تاجر فرد ،  سبك  -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252521رؼده سعٌد دمحم كٌوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121112وفً تارٌخ  252521ده برلم   دمحم احمد عبدالعزٌز محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  62

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121114وفً تارٌخ  252553محمود عادل رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121112وفً تارٌخ  252552دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121152وفً تارٌخ  252421علً دمحم محفوظ حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121125تارٌخ  وفً 252532فتحى منصور دمحم منصور عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121111وفً تارٌخ  252421شكرى دمحم عبدهللا احمد حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121113 وفً تارٌخ 252425وائل دمحم مرسً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121121وفً تارٌخ  252522احمد دمحم محمود احمد الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121155وفً تارٌخ  255421ٌوسؾ احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121122وفً تارٌخ  252555احمد رجب موسً مدنً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121124وفً تارٌخ  252535محمود سعٌد شحاته عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121156وفً تارٌخ  252462مجدى كمال عبداللطٌؾ خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121125وفً تارٌخ  252532مجدى عبدالعزٌز عباس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121125وفً تارٌخ  121246دمحم جابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد25121114وفً تارٌخ  252422حنان احمد ابراهٌم حسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121114وفً تارٌخ  252555دمحم لطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25121125وفً تارٌخ  122225خمٌس صدٌك صابر سنجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121154وفً تارٌخ  252452احمد فتحى مؽاورى ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  252422دمحم عنتر احمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121113وفً تارٌخ  252424عاطؾ عوض دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121113وفً تارٌخ  126525اٌمان دمحم عبد الواحد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25121126وفً تارٌخ  252543نجاه احمد دمحم احمد الدلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الدلٌل للتصدٌر  -  22

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

حامد فرج عبدهللا العنترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسة العنترى لتجاره السٌارات ولطع ؼٌار السٌارات  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25121155وفً تارٌخ  252462

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121155وفً تارٌخ  252463احمد دمحم حامد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121156 وفً تارٌخ 252466دمحم احمد جابر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121126وفً تارٌخ  252545احمد دمحم دمحم عبد الحافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121125وفً تارٌخ  252526  دمحم فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -دمحم فرج للموبٌلٌا  -  23

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25121113وفً تارٌخ  252422حماده احمد ابراهٌم احمد الطنبشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25121114وفً تارٌخ  252422م   دمحم الشاطبى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25121125وفً تارٌخ  252545احمد منصور حامد ؼٌطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25121155وفً تارٌخ  252461  عاٌده جمال الدٌن سعدالدٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  22

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 25121112وفً تارٌخ  252513عبدالاله سٌد احمد عبدالحمٌد ناكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: حذؾ السمه التجارٌه   133231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121154،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / االٌمان  126242برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25121155،  فى تارٌخ :   -  2

 لتجاره االلومٌتال واالستٌراد والتصدٌر  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مطبعة الفنون  255241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121155،  فى تارٌخ :   -  3

 الجمٌلة  

الى: اضافه اسم التجاري /مؤسسه عرفات  126252ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25121155،  فى تارٌخ :   -  4

 لتجاره لطع ؼٌار سٌارات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً  145362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121155،  فى تارٌخ :   -  5

 ماوالت عمومٌه  /الصفاوالمروة لتجاره سٌارات نمل جدٌد ومستعمل وم

 A Mالى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / 122342تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121155،  فى تارٌخ :   -  6

 لمخلفات السفن  

رئٌسً الى: تعدٌل السمه التجارٌه للمركز ال 161322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121152،  فى تارٌخ :   -  2

 إلى / اوٌل الم  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / الٌكس  122124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121112،  فى تارٌخ :   -  2

 فارم  

مل الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / الج 152224تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121112،  فى تارٌخ :   -  2

 للتصدٌر والتخلٌص الجمركى  

الى: اضافه السمه التجارٌه / الروضه  124222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121112،  فى تارٌخ :   -  15

 للمماوالت العامه  

 كمال حمد  الى: مصطفى كمال  122246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121113،  فى تارٌخ :   -  11

الى: اضافه السمه التجارٌه / ام ار  123111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121113،  فى تارٌخ :   -  12

 للمماوالت العامه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دلاء الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / األص 122121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121114،  فى تارٌخ :   -  13

 للسٌارات ) منشأة فردٌه (  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه / مكتب  124424تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121114،  فى تارٌخ :   -  14

 الشروق للتصدٌر  

لتجاري الً / مكتب الى: تعدٌل االسم ا 125225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121112،  فى تارٌخ :   -  15

 كمال جرٌس حبٌب للمماوالت  

الى: اضافه السمه التجارٌه / الفجر لمطع  124222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121112،  فى تارٌخ :   -  16

 ؼٌار السٌارات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / السعد  126225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121125،  فى تارٌخ :   -  12

 للكاوتش  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه / ماكس  251256تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121125،  فى تارٌخ :   -  12

 لتصنٌع العطور واالكالدور والتجاره والتوزٌع  

 السٌد امام على فراج   -الى: اجٌاد للتجارة  122663لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا25121121،  فى تارٌخ :   -  12

الى: تعدٌل السمه التجارٌه /سً مارٌن  122224تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121121،  فى تارٌخ :   -  25

 للتورٌدات البحرٌه والتوكٌالت المالحٌه  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   124253لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25121121،  فى تارٌخ :   -  21

الى: السمه التجارٌه / دار الرحمه لمطع  122262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121121،  فى تارٌخ :   -  22

 ؼٌار السٌارات  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح /  114356الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25121124،  فى تارٌخ :   -  23

 احمد طارق دمحم علً البهتٌمً  

الى: تعدل السمة التجارٌة الى/سكوبا  126222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121124،  فى تارٌخ :   -  24

 سبالى لالستٌراد و التصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / مكه  132223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121126،  فى تارٌخ :   -  25

 للمماوالت العامه والتورٌدات الصناعٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / الٌكس  122124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  26

 رٌه الجدٌده للدواجن (  فارم ) اسكند

الى: تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / كمال  22512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  22

 دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلدٌه  

 الى: الؽاء السمه التجارٌه   125222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  22

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / مركز  122222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  22

 بٌطاش الصالح السٌارات ) منشاه فردٌه (  

الى: تعدل السمه التجارٌه الً اتش . اس  125222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  35

   H.S.M.ام  

الى: تعدٌل االسم التجاري / مؤسسه اوشام  155235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  31

 اوشام ابراهٌم جابر  -للمواد الؽذائٌه وتصنٌع المنظفات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: اضافه السمه التجارٌه / الفتح للمواد  155235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25121122،  فى تارٌخ :   -  32

 الؽذائٌه وتصنٌع المنظفات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 114356برلم       25121124احمد طارق دمحم علً البهتٌمً   ، تارٌخ :  -  1

 114356برلم       25121124احمد طارق دمحم علً البهتٌمً   ، تارٌخ :  -  2

 114356برلم       25121124احمد طارق دمحم علً البهتٌمً   ، تارٌخ :  -  3

 122222برلم       25121122احمد دمحم السٌد محمود   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى    134234ارٌس للمصنوعات الجلدٌه ) دمحم رجب دمحم حمادة وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : كٌنج ب   - 1

لسنة  2522مصدق علً تولٌعاته برلم  1222/2/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25121155تارٌخ 

شركات اسكندرٌة و  2512لسنة  1222خصهم مسجل برلم مل 2512/15/22توثٌك اسكندرٌة و همد استدران مؤرخ فً  1222

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنهم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    25121156، وفى تارٌخ    164222خٌر فخري خٌر جرجس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  

، وفى تارٌخ    125325عبد الحمٌد و احمد دمحم صبحى وشرٌكهما  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم صالح الدٌن    - 3

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا     25121156

تم    25121156، وفى تارٌخ    142123كرم صبحى اسحك شاروبٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 و/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  مح

تم محو/شطب السجل     25121111، وفى تارٌخ    122243فاروق بورى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    25121111، وفى تارٌخ    122243مصر انتركومرس للتجاره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب    25121111، وفى تارٌخ    125522نورالدٌن عبدالرؤؾ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

تم فسخ الشركة  -توثٌك محرم بن  2512ر لسنة  3236مصدق علً تولٌعاته  2512/12/23السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 نهائٌاو تصفٌتها 

تم محو/شطب    25121111، وفى تارٌخ    125522نورالدٌن عبدالرؤؾ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25121112، وفى تارٌخ    132322كامٌلٌا الروبى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

توثٌك الدخٌلة ؼٌر مسجل و ؼٌر  2555/2/15فً  2523مصدق علً تولٌعاته برلم  2555/2/1بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121112، وفى تارٌخ    164122رافت نظٌر جوده وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك الدخٌلة ؼٌر  2512/11/2ن فً  1231مصدق علً تولٌعاته برلم  2512/2/31السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مسجل و ؼٌر مشهر عنه 

، وفى    152136برلم :  السٌد نصر السٌد عبدهللا و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها -مصنع نصر لصناعه االحذٌه    - 11

حرؾ ر لسنة  3423تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم    25121113تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك محرم بن ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2512/2/12فً  2512

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    142223بك لٌدها برلم : حسٌن دمحم احمد وشرٌكه  ، شركة تضامن  س   - 12

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122452وسام حافظ السٌد وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

مكتب توثٌك محرم بن ؼٌر مسجل  2512لسنة  1221اته برلم مصدق على تولٌع 2512/3/4السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 وؼٌر مشهر عنه 

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  

، وفى    132222شكري دمحم العجمً الروبً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -ورثة المرحوم دمحم العجمى    - 14

ؼٌر ثبات التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر  2512/11/15فسخ مؤرخ فً تم محو/شطب السجل  بموجب عمد    25121114تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262برلم ملخصه مسجل  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266أل سالم للتجاره والمماوالت  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    25121114، وفى تارٌخ    122266شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

ندرٌة و شركات اسك 2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266أل سالم للتجاره والمماوالت  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا فسخ الشركة و

تم    25121114، وفى تارٌخ    122266شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

شركات اسكندرٌة و  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 ٌاتم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائ -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266لتجاره والمماوالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : أل سالم ل   - 22

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    25121114، وفى تارٌخ    122266كاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشر   - 23

شركات اسكندرٌة و  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266سبك لٌدها برلم : سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، شركة تضامن     - 24

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266أل سالم للتجاره والمماوالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    25121114تارٌخ  ، وفى   122266شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

شركات اسكندرٌة و  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25121114، وفى تارٌخ    122266أل سالم للتجاره والمماوالت  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

تم  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24بموجب عمد فسخ مؤرخ فً   السجل

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    25121114، وفى تارٌخ    122266شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

شركات اسكندرٌة و  2512لسنة  1262ملخصه مسجل برلم  2512/15/24سخ مؤرخ فً محو/شطب السجل  بموجب عمد ف

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

تم    25121121، وفى تارٌخ    152252اوالد /عاصى للمماوالت والتورٌدات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

تم  -توثٌك الدخٌلة  2512ج لسنة  1224مصدق علً تولٌعاته برلم 2512/2/25محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    25121121، وفى تارٌخ    126221م / نشات محى الدٌن رزق وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1124رلم ملخصه مسجل ب 2512/5/2محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -

عمرو نشأت محى الدٌن رزق وشركاه  ، توصٌة -ٌعدل االسم التجارى الى /اوالد الدكتور/مهندس/نشأت محى الدٌن رزق    - 32

 2512/5/2السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ تم محو/شطب    25121121، وفى تارٌخ    126221بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1124ملخصه مسجل برلم 

،    122526عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطار    - 33

فً  1212ملخصه مسجل برلم  2516/2/15تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25121121وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2512/15/35

، وفى تارٌخ    122526تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 2512/15/35فً  1212ملخصه مسجل برلم  2516/2/15ب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً تم محو/شط   25121121

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه 

،    122526عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطار    - 35

 تم محو/شطب السجل  شطب بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25121121وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    122526تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 تم محو/شطب السجل  شطب بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25121121

،    122526عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -العطار ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم    - 32

فً  1212ملخصه مسجل برلم  2516/2/15تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25121121وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2512/15/35

، وفى تارٌخ    122526م سعٌد توفٌك و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : تعدل لٌصبح/احمد هشا   - 32

 2512/15/35فً  1212ملخصه مسجل برلم  2516/2/15تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    25121121

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه 

،    122526عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -ر ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطا   - 32

 تم محو/شطب السجل  شطب بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25121121وفى تارٌخ 

، وفى تارٌخ    122526تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

 تم محو/شطب السجل  شطب بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا   25121121

تم محو/شطب السجل     25121125، وفى تارٌخ    56522دمحم امٌن حسن وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

تم فسخ  -عنه  شركات اسكندرٌة و مشهر 2512لسنة  1324ملخصه مسجل برلم  2512/15/13بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25121125، وفى تارٌخ    56522دمحم امٌن حسن وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

تم فسخ  -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2512لسنة  1324ملخصه مسجل برلم  2512/15/13بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌاالشركة و 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    25121122، وفى تارٌخ    122312مٌالد فخرى اٌوب مرزوق  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 43

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم    25121122، وفى تارٌخ    122312عمارى للتنمٌه واداره المشروعات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 السجل  تم الؽاء الفرعمحو/شطب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    142623تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / هٌام دمحم انور دمحم و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   255555.555أس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر 25121153،

تم تعدٌل رأس المال ,  25121153وفً تارٌخ   ، 142623هٌام دمحم انور دمحم و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    142623/ هٌام دمحم انور دمحم و شرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  -  3

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121153،

تم تعدٌل رأس المال ,  25121153خ   ،وفً تارٌ 142623هٌام دمحم انور دمحم و شركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    152126عبد المنعم دمحم مصطفً اٌوب وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-اٌوب للبوٌات والحداٌد  -  5

 جنٌه   5555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر: 25121154،

تم تعدٌل  25121154وفً تارٌخ   ، 125242شعبان دمحم طلب و شرٌكه حفظى دمحم احمد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   15555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    122252م التجارى الى / عالء الدٌن دمحم عبد العظٌم اللٌثى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عدل االس -  2

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121154،

ء الدٌن دمحم عبد العظٌم وكرم امٌن حسن امٌن ودمحم جابر حسن دمحم ودمحم عال-شركه العامرٌه للدهانات والصناعات الكٌماوٌه  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    25121154وفً تارٌخ   ، 122252امٌن حسن امٌن شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

/ عالء الدٌن دمحم عبد العظٌم اللٌثى وشرٌكٌه دمحم امٌن حسن امٌن ودمحم جابر حسن دمحم شركة تضامن  عدل االسم التجارى الى  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25121154وفً تارٌخ   ، 122252، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   155555.555مالها ،

 

وفً  252455لٌصبح / احمد اسالم عبدالعظٌم امٌن و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري  -  15

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121155تارٌخ   ،

تم تعدٌل  25121155وفً تارٌخ   ، 252455،احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  11

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25121156وفً تارٌخ   ، 122112كرم ٌساب و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   2555555.555ح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  25121156وفً تارٌخ   ، 122112كرم ٌساب و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    162543ٌن وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شاهٌن للتجارة والتوزٌع محمود دمحم عبدالمجٌد شاه -  14

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121156،

وفً تارٌخ    162543تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /ٌحٌى دمحم عبد المجٌد شاهٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121156،

ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك  -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / شاهٌن للتجارة والتوزٌع  -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121156،   وفً تارٌخ 162543لٌدها برلم ،

 جنٌه   12555.555،

وفً تارٌخ    162543شاهٌن للتجارة والتوزٌع محمود دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   12555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  25121156،

وفً تارٌخ    162543تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /ٌحٌى دمحم عبد المجٌد شاهٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   12555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121156،

ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / شاهٌن للتجارة والتوزٌع  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121156وفً تارٌخ   ، 162543لٌدها برلم ،

 جنٌه   12555.555،

وفً تارٌخ    22153خلٌل عبد الجواد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-ورثه المرحوم / عبد الجواد السٌد عٌسى  -  25

 جنٌه   4555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121152،

السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك -ٌل المخابز ورثه المرحوم / عبد الجواد السٌد عٌسى لتشؽ -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121152وفً تارٌخ   ، 22153لٌدها برلم ،

 جنٌه   4555.555،

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسى و  -عٌسى لتشؽٌل المخابز تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثه المرحوم / عبدالجواد السٌد  -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل  25121152وفً تارٌخ   ، 22153شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   4555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25121111وفً تارٌخ   ، 151542برلم ،سامح رشدى بولس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  23

 جنٌه   6555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    151542رشدى للمماوالت ) سامح رشدى بولس وشرٌكته ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   6555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25121111،

وفً تارٌخ    151542سامح رشدى بولس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  25

 جنٌه   6555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121111،

تم تعدٌل رأس المال  25121111وفً تارٌخ   ، 151542سامح رشدى بولس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   6555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    151542لٌدها برلم ،رشدى للمماوالت ) سامح رشدى بولس وشرٌكته ( توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  22

 جنٌه   6555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121111،

وفً تارٌخ    151542سامح رشدى بولس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  22

 جنٌه   6555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل  25121111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الورشه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  محمود احمد كامل حسن صالح احمد حسن ؼراب شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  22

رأس المال لٌصبح رأس مالها  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 25121113وفً تارٌخ   ، 151156،

 جنٌه   555555.555،

محمود احمد كامل وشرٌكه صالح احمد حسن ( شركة  -عدل االسم التجارى للشركه الى )الشركه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  -  35

أس المال تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر 25121113وفً تارٌخ   ، 151156تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   555555.555لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    255216تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ولٌد دمحم زٌدان و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121114،

وفً تارٌخ    255216عدٌل االسم التجاري لٌصبح / ولٌد دمحم زٌدان و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ت -  32

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121114،

تم  25121114وفً تارٌخ   ، 255216ن  ، سبك لٌدها برلم ،ولٌد دمحم زٌدان وخالد دمحم عٌسى وشرٌكٌهما شركة تضام -  33

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25121112وفً تارٌخ   ، 123524احمد دمحم احمد محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال  25121112وفً تارٌخ   ، 251223دمحم فتحً ابوالحسن و اوالده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   15555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  محمود احمد كامل حسن صالح احمد حسن ؼراب شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  الورشه -  36

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121121وفً تارٌخ   ، 151156،

 جنٌه   655555.555،

محمود احمد كامل وشرٌكه صالح احمد حسن ( شركة  -هندسٌه لتشؽٌل المعادن عدل االسم التجارى للشركه الى )الشركه ال -  32

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  25121121وفً تارٌخ   ، 151156تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   655555.555لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    255224ٌة و عموم التصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مختار فتحً دمحم دٌاب و شركاه لالدوات الصح -  32

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121121،

وفً  123362لٌدها برلم ، الصفا لتجارة المواد الؽذائٌة احمد محسن وشرٌكته لتوزٌع المواد الؽذائٌة شركة تضامن  ، سبك -  32

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25121124تارٌخ   ،

احمد محسن زكً و شركاه لتوزٌع المواد الؽذائٌة شركة تضامن  ،  -تعدٌل االسم التجاري الً / الصفا لتجارة المواد الؽذائٌة  -  45

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25121124وفً تارٌخ   ، 123362لٌدها برلم ،سبك 

 جنٌه   1555555.555مالها ،

ٌعدل االسم التجارى الى )الصفا لتجارة المواد الؽذائٌة زٌنب محسن وشركاها لتوزٌع المواد الؽذائٌة( شركة تضامن  ، سبك  -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121124وفً تارٌخ   ، 123362لم ،لٌدها بر

 جنٌه   1555555.555،

تعدل الى/ الصفا لتجارة المواد الؽذائٌة احمد محسن زكى وشرٌكته لتوزٌع المواد الؽذائٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121124خ   ،وفً تارٌ 123362،

 جنٌه   1555555.555،

معرض روفائٌل لالدوات المنزلٌه والمفروشات /مٌخائٌل عزمى مسعد حنا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  43

ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس الما 25121125وفً تارٌخ   ، 136252،

 جنٌه   3555555.555،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة روفائٌل لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة ) عزمى مسعد حنا روفائٌل وشركاة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  44

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    25121125وفً تارٌخ   ، 136252برلم ،

 جنٌه   3555555.555،

معرض روفائٌل لالدوات المنزلٌه والمفروشات /مٌخائٌل عزمى مسعد حنا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  45

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121125وفً تارٌخ   ، 136252،

 جنٌه   3555555.555،

شركة روفائٌل لالجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة ) عزمى مسعد حنا روفائٌل وشركاة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  46

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25121125وفً تارٌخ   ، 136252برلم ،

 جنٌه   3555555.555،

تم تعدٌل  25121122وفً تارٌخ   ، 143335شركه االٌمان ) دمحم كمال على وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عبد هللا كمال على مرسى وشرٌكته( شركة -اد والتصدٌرعدل االسم التجارى الى )شركه االٌمان لتجاره االسمنت واالستٌر -  42

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  25121122وفً تارٌخ   ، 143335تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2555555.555لٌصبح رأس مالها ،

 

تم تعدٌل رأس  25121122وفً تارٌخ   ، 152324، كرٌمه رأفت عز الدٌن و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  42

 جنٌه   4255.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،   21لسنة  152شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  1

 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع كائن / العمار رلم  25121154وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

 مدٌرا للفرع  -و تعٌٌن االستاذ / دمحم عبدهللا عبدالمادر بحٌري  -الؽربٌة  -طنطا  -شارع الرخاء 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،   21لسنة  152شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  2

شارع احمد  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع كائن /  25121154وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

 مدٌرا للفرع  -و تعٌٌن االستاذ / اٌهاب حسنٌن محمود ابوماٌله  -الدلهلٌة  -ةالمنصور -بجوار االستاد  -ماهر 

تم تعدٌل  25121156وفً تارٌخ  121222طارق عبد الحمٌد ابراهٌم السٌد و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 -شارع الرصافه  -( 3الدور الثالث بالعمار رلم ) 2 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ممر ادارى للشركه بالعنوان / رلم

 دائم 121222ولٌد برلم تابع  2512/11/6فى  2224اودع برلم  -لسم محرم بن 

تم تعدٌل  25121156وفً تارٌخ  121222طارق عبد الحمٌد ابراهٌم السٌد و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 -شارع الرصافه  -( 3الدور الثالث بالعمار رلم ) 2، افتتاح فرع ممر ادارى للشركه بالعنوان / رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   

 دائم 121222ولٌد برلم تابع  2512/11/6فى  2224اودع برلم  -لسم محرم بن 

وفً  122251ا برلم    ولٌد صالح الدٌن عبد الحمٌد ودمحم صالح الدٌن عبد الحمٌد وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  5

( بالدور االرضى بالعمار الكائن 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، إضافه الفرع الكائن / المحل رلم ) 25121156تارٌخ 

  -بتمسٌم المنطمه الصناعٌه المدٌمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  25121152تارٌخ وفً  252454دمحم حسن فرٌد وشركائه ) الفرٌد ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

العامرٌة لبلً بجوار فتح هللا  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوي  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الكٌلو 

 دائم  252454و لٌد برلم تابع  2332مرؼم و اودع برلم  -ماركت 

تم تعدٌل العنوان ,  25121111وفً تارٌخ  151542برلم     سامح رشدى بولس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  2

 لسم  - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 25121111وفً تارٌخ  151542رشدى للمماوالت ) سامح رشدى بولس وشرٌكته ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم  - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  تم تعدٌل

وفً تارٌخ  151542سامح رشدى بولس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  2

 لسم  - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2ل العنوان الً / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌ 25121111

تم تعدٌل العنوان ,  25121111وفً تارٌخ  151542سامح رشدى بولس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

  لسم - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

وفً تارٌخ  151542رشدى للمماوالت ) سامح رشدى بولس وشرٌكته ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لسم  - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  25121111

وفً تارٌخ  151542رشدى بولس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     سامح -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  12

 لسم  - 6مٌدان سعد زؼلول الدور الثانً شمة رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  25121111

وفً تارٌخ  152622ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد رمزي الدٌب وشركاه ، توصٌة بس-المصرٌه لمعدات االنشاء والتجاره  -  13

  -راس ؼارب  -شارع الشرطة االعسكرٌة  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان /  25121113

، شركة مساهمة ،  والئحته التنفٌذٌه  21لسنة  152شركه االسكندرٌه الزراعٌه)شركه مساهمه مصرٌه( طبما الحكام المانون  -  14

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / لطعة االرض  25121113وفً تارٌخ  124613سبك لٌدها برلم    

 مدٌرا للفرع -مدٌنة الؽردلة و تعٌٌن االستاذ / اسالم دمحم حافظ عثمان  -تمسٌم الحرفٌٌن  224

تم  25121114وفً تارٌخ  125635كاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    لطفى حلمى احمد وشر-مصنع رمسٌس  -  15

لسم المنتزة و نشاطه / عرض  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

ابناء لطفى حلمى احمد ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مصنع رمسٌس  -  16

من جمال عبدالناصر  56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114وفً تارٌخ  125635

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1جات مصنع رمسٌس المعرض رلم لسم المنتزة و نشاطه / عرض منت -مٌامً 

وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وعز الدٌن لطفى حلمى وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

لسم المنتزة  -بدالناصر مٌامً من جمال ع 56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

تم  25121114وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -مصنع رمسٌس  -  12

لسم المنتزة و نشاطه / عرض  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تاح فرع كائن / تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افت

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

   ابناء لطفى حلمى احمد ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مصنع رمسٌس  -  12

من جمال عبدالناصر  56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114وفً تارٌخ  125635

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2لسم المنتزة و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم  -مٌامً 

وفً تارٌخ  125635مى وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    لطفى حلمى احمد وعز الدٌن لطفى حل -  25

لسم المنتزة  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  25121114وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -مصنع رمسٌس  -  21

لسم المنتزة و نشاطه / عرض  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

ابناء لطفى حلمى احمد ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مصنع رمسٌس  -  22

اصر من جمال عبدالن 56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114وفً تارٌخ  125635

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1لسم المنتزة و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم  -مٌامً 

وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وعز الدٌن لطفى حلمى وشرٌكتهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

لسم المنتزة  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31، افتتاح فرع كائن / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25121114

 دائم  125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  1و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

م ت 25121114وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -مصنع رمسٌس  -  24

لسم المنتزة و نشاطه / عرض  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم 

احمد ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ابناء لطفى حلمى -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مصنع رمسٌس  -  25

من جمال عبدالناصر  56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114وفً تارٌخ  125635

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2لسم المنتزة و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رلم  -مٌامً 

وفً تارٌخ  125635لطفى حلمى احمد وعز الدٌن لطفى حلمى وشرٌكتهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

لسم المنتزة  -من جمال عبدالناصر مٌامً  56شارع  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  25121114

 دائم 125635و لٌد برلم تابع  2652و اودع  2م و نشاطه / عرض منتجات مصنع رمسٌس المعرض رل

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  252514اسامه المناخلً و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

لسم  -طروح طرٌك اسكندرٌه م -الهانوفٌل  -العجمى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان / برج بورتو الدرٌسى 

 دائم  252514تابع لمٌد  2512/11/12فى  2642اودع برلم  -الدخٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  25121112وفً تارٌخ  125565وجٌه السٌد امٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

ونشاطه  -لسم العطارٌن  -ابما ( وشارع بروكش شارع اللواء جمال راشد ) الزهرة س 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن فى / 

 دائم 125565برلم لٌد تابع  2512/11/12فى  2644اودع برلم  -تحضٌر وبٌع مأكوالت 

تم تعدٌل  25121125وفً تارٌخ  252351اسالم عبدالسالم محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

ه فرع للشركه / مشروع المجمع التجارى بشارع العشرٌن الموازى لسكه حدٌد المبارى العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، إضاف

ولٌد برلم تابع  2512/11/25فى  2623اودع برلم  -ونشاطه / مطعم تٌن اواى  -لسم سٌدى جابر  -والمسمى بجرٌن سترٌب 

 دائم   252351

تم تعدٌل العنوان  25121122وفً تارٌخ  113521برلم     حسام احمد احمد حالوه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -  35

لسم الرمل و اودع  -لوران  -صفٌحه شارع سرهنن  654تنظٌم  6, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة مكتب اداري كائن / 

 دائم  113521و لٌد برلم تابع  2224برلم 

تم تعدٌل  25121122وفً تارٌخ  152324بك لٌدها برلم    كرٌمه رأفت عز الدٌن و شركاها ، توصٌة بسٌطة ،  س -  31

 دائم 152324و ممٌد برلم تابع  3426العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / خدمات النمل الدولً و التوكٌالت احمد عبدالمنعم دمحم وشرٌكه ، ش -كابٌتال للنمل  -  1

تم 25121153وفً تارٌخ  122512التجارٌة و الخدمات الجمركٌة و الوكالة المالحٌة للخطوط ؼٌر المنتظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

( بعد التعدٌل  3ات)شركه مساهمه مصرٌه لطاع أعمال ( ، شركة مساهمة  نص المادة رلم ) شركة االسكندرٌه لتداول الحاوٌ -  2

ؼرض الشركة هو تداول و تخزٌن الحاوٌات والبضائع بأنواعها بمٌناء االسكندرٌة والدخٌلة بالمولع الذى تخصصه الهٌئة العامة  -:

حك المخصصه داخل و خارج مٌنائً االسكندرٌة و الدخٌلة والنمل لمٌناء االسكندرٌة ونمل و تخزٌن الحاوٌات والبضائع الى المال

من والى المٌناء لهذة النوعٌة وادارة وتشؽٌل المحطات متعددة االؼراض بالموانى المختلفة وخارجها والمٌام بنشاط الوكالة المالحٌة 

وفً تارٌخ  111552ا برلم   واعمال التخلٌص الجمركى وللشركه ان تمارس نشاط االستثمار العمارى ،  سبك لٌده

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114

( بعد  3شركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات تابعه شركة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  نص المادة رلم )  -  3

واعها بمٌناء االسكندرٌة والدخٌلة بالمولع الذى تخصصه الهٌئة ؼرض الشركة هو تداول و تخزٌن الحاوٌات والبضائع بأن -التعدٌل :

العامة لمٌناء االسكندرٌة ونمل و تخزٌن الحاوٌات والبضائع الى المالحك المخصصه داخل و خارج مٌنائً االسكندرٌة و الدخٌلة 

المختلفة وخارجها والمٌام بنشاط الوكالة  والنمل من والى المٌناء لهذة النوعٌة وادارة وتشؽٌل المحطات متعددة االؼراض بالموانى

وفً تارٌخ  111552المالحٌة واعمال التخلٌص الجمركى وللشركه ان تمارس نشاط االستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114

 -( بعد التعدٌل : 3، شركة مساهمة  نص المادة رلم )  1221لسنة  253شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال بالمانون  -  4

ؼرض الشركة هو تداول و تخزٌن الحاوٌات والبضائع بأنواعها بمٌناء االسكندرٌة والدخٌلة بالمولع الذى تخصصه الهٌئة العامة 

مٌنائً االسكندرٌة و الدخٌلة والنمل  لمٌناء االسكندرٌة ونمل و تخزٌن الحاوٌات والبضائع الى المالحك المخصصه داخل و خارج

من والى المٌناء لهذة النوعٌة وادارة وتشؽٌل المحطات متعددة االؼراض بالموانى المختلفة وخارجها والمٌام بنشاط الوكالة المالحٌة 

ٌخ وفً تار 111552واعمال التخلٌص الجمركى وللشركه ان تمارس نشاط االستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114

ؼرض الشركة هو تداول  -( بعد التعدٌل : 3شركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع ، شركة مساهمة  نص المادة رلم )  -  5

ئة العامة لمٌناء االسكندرٌة ونمل و و تخزٌن الحاوٌات والبضائع بأنواعها بمٌناء االسكندرٌة والدخٌلة بالمولع الذى تخصصه الهٌ

تخزٌن الحاوٌات والبضائع الى المالحك المخصصه داخل و خارج مٌنائً االسكندرٌة و الدخٌلة والنمل من والى المٌناء لهذة النوعٌة 

التخلٌص الجمركى وادارة وتشؽٌل المحطات متعددة االؼراض بالموانى المختلفة وخارجها والمٌام بنشاط الوكالة المالحٌة واعمال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121114وفً تارٌخ  111552وللشركه ان تمارس نشاط االستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة مساهمة

ها شركة االسكندرٌه لتداول الحاوٌات)شركه مساهمه مصرٌه لطاع أعمال ( ، شركة مساهمة  بكافه صوره واشكاله سواء بنفس -  6

او بالوكاله منفرده أو باالشتران مع الؽٌر ولها فى سبٌل ذلن الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله هذا النشاط وكذا التعالد مع 

مكاتب االستشارات الهندسٌه وشركات المماوالت وكافه الشركات العامله فى هذا الشأن. وٌجوز للشركة المساهمه فى شركات تعمل 

ا ٌجوز ان تكون لها مصلحة او ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها فى مجاالت اخرى كم

وفً تارٌخ  111552او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى جمهورٌة مصر العربٌة او فى الخارج ،  سبك لٌدها برلم   

 ةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهم25121114

شركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات تابعه شركة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  بكافه صوره واشكاله  -  2

سواء بنفسها او بالوكاله منفرده أو باالشتران مع الؽٌر ولها فى سبٌل ذلن الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله هذا النشاط 

ستشارات الهندسٌه وشركات المماوالت وكافه الشركات العامله فى هذا الشأن. وٌجوز للشركة المساهمه وكذا التعالد مع مكاتب اال

فى شركات تعمل فى مجاالت اخرى كما ٌجوز ان تكون لها مصلحة او ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول 

فى جمهورٌة مصر العربٌة او فى الخارج ،  سبك لٌدها برلم    اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114وفً تارٌخ  111552

، شركة مساهمة  بكافه صوره واشكاله سواء بنفسها  1221لسنة  253شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال بالمانون  -  2

أو باالشتران مع الؽٌر ولها فى سبٌل ذلن الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله هذا النشاط وكذا التعالد مع  او بالوكاله منفرده

مكاتب االستشارات الهندسٌه وشركات المماوالت وكافه الشركات العامله فى هذا الشأن. وٌجوز للشركة المساهمه فى شركات تعمل 

لحة او ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها فى مجاالت اخرى كما ٌجوز ان تكون لها مص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  111552او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى جمهورٌة مصر العربٌة او فى الخارج ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114

ة لتداول الحاوٌات والبضائع ، شركة مساهمة  بكافه صوره واشكاله سواء بنفسها او بالوكاله منفرده أو شركة االسكندرٌ -  2

باالشتران مع الؽٌر ولها فى سبٌل ذلن الحصول على التراخٌص الالزمه لمزاوله هذا النشاط وكذا التعالد مع مكاتب االستشارات 

له فى هذا الشأن. وٌجوز للشركة المساهمه فى شركات تعمل فى مجاالت اخرى الهندسٌه وشركات المماوالت وكافه الشركات العام

كما ٌجوز ان تكون لها مصلحة او ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها 

تم تعدٌل 25121114وفً تارٌخ  111552   على تحمٌك ؼرضها فى جمهورٌة مصر العربٌة او فى الخارج ،  سبك لٌدها برلم

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

شركة االسكندرٌه لتداول الحاوٌات)شركه مساهمه مصرٌه لطاع أعمال ( ، شركة مساهمة  او ان تندمج فٌها او ان تشترٌها  -  15

الخارج لمعاونتها فى تسوٌك نشاطها وتحمٌك اؼراضها . او تلحمها بها ولها ان تتعالد مع وكالء او مندوبٌن لها فى الداخل او فى 

وللشركة اٌضا فى سبٌل تحمٌك اؼراضها االشتران فى تاسٌس الشركات مع اشخاص طبٌعٌة او اعتبارٌة عامة او خاصة اجنبٌة او 

تم 25121114تارٌخ وفً  111552مصرٌة وذلن وفما لالجراءات المانونٌة الممررة بالتشرٌعات المنظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

شركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات تابعه شركة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  او ان تندمج فٌها او ان  -  11

ارج لمعاونتها فى تسوٌك نشاطها وتحمٌك تشترٌها او تلحمها بها ولها ان تتعالد مع وكالء او مندوبٌن لها فى الداخل او فى الخ

اؼراضها . وللشركة اٌضا فى سبٌل تحمٌك اؼراضها االشتران فى تاسٌس الشركات مع اشخاص طبٌعٌة او اعتبارٌة عامة او 

ٌخ وفً تار 111552خاصة اجنبٌة او مصرٌة وذلن وفما لالجراءات المانونٌة الممررة بالتشرٌعات المنظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة25121114

، شركة مساهمة  او ان تندمج فٌها او ان تشترٌها او  1221لسنة  253شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال بالمانون  -  12

تسوٌك نشاطها وتحمٌك اؼراضها .  تلحمها بها ولها ان تتعالد مع وكالء او مندوبٌن لها فى الداخل او فى الخارج لمعاونتها فى

وللشركة اٌضا فى سبٌل تحمٌك اؼراضها االشتران فى تاسٌس الشركات مع اشخاص طبٌعٌة او اعتبارٌة عامة او خاصة اجنبٌة او 

تم 25121114وفً تارٌخ  111552مصرٌة وذلن وفما لالجراءات المانونٌة الممررة بالتشرٌعات المنظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمةتع

شركة االسكندرٌة لتداول الحاوٌات والبضائع ، شركة مساهمة  او ان تندمج فٌها او ان تشترٌها او تلحمها بها ولها ان تتعالد  -  13

كة اٌضا فى سبٌل تحمٌك مع وكالء او مندوبٌن لها فى الداخل او فى الخارج لمعاونتها فى تسوٌك نشاطها وتحمٌك اؼراضها . وللشر

اؼراضها االشتران فى تاسٌس الشركات مع اشخاص طبٌعٌة او اعتبارٌة عامة او خاصة اجنبٌة او مصرٌة وذلن وفما لالجراءات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121114وفً تارٌخ  111552المانونٌة الممررة بالتشرٌعات المنظمة ،  سبك لٌدها برلم   

 مةشركة مساه

احمد رشاد عثمان و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم تصدٌر و تجارة االسمدة و  -سى أرون  -  14

وفً تارٌخ  121242الكٌماوٌات الزراعٌه و المخصبات الزراعٌة و تجارة المعادن و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25121112

( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / عموم تصدٌر و تجارة SEA AROKتعدل لتصبح/ سى ارون للتجاره الدولٌه) -  15

وفً  121242االسمدة و الكٌماوٌات الزراعٌه و المخصبات الزراعٌة و تجارة المعادن و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25121112تارٌخ 

شركه العماد لتجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / تورٌدات ادوات  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121121وفً تارٌخ  165266كهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

مٌالد موسً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / تورٌدات ادوات -شركه العماد لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121121وفً تارٌخ  165266كهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / تورٌدات ادوات كهربائٌه  تعدٌل االسم التجارى الى/عماد مٌالد موسى -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121121وفً تارٌخ  165266،  سبك لٌدها برلم   
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 42 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تورٌدات ادوات  شركه العماد لتجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121121وفً تارٌخ  165266كهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

مٌالد موسً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / تورٌدات ادوات -شركه العماد لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121121وفً تارٌخ  165266كهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى الى/عماد مٌالد موسى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه إلى / تورٌدات ادوات كهربائٌه  -  21

 شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121121وفً تارٌخ  165266،  سبك لٌدها برلم   

أل بهجت للتجاره ) احمد بهجت حسن ضٌؾ وشرٌكه ( ، شركة تضامن  إضافه نشاط / تعبئه المواد الؽذائٌه وزٌت الزٌتون  -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25121121وفً تارٌخ  122522والزٌتون واللحوم وعسل النحل ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

وتعدٌالته  1222لسنه  32بٌه و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح وفما  ألحكام المانون رلم احمد دمحم  -  23

( تنظٌم رحالت سٌاحٌه 1) 2552لسنة  252والئحته التنفٌذٌه الصادرة بالمرار الوزارى رلم  2552لسنة  125وأخرها المانون 

( بٌع 2معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامه وما ٌلحك بها من خدمات . ) جماعٌه أو فردٌه داخل مصر أو خارجها وفما  لبرامج

أو صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25121126 وفً تارٌخ 252123( تشؽٌل ،  سبك لٌدها برلم   3وشركات النمل االخرى . )

 شركة تضامن

نهرٌه ( لنمل السائحٌن . ،  سبك لٌدها  -جوٌه  -بحرٌه  -احمد دمحم بٌه و شركاه ، شركة تضامن  وسائل النمل من ) برٌه  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25121126وفً تارٌخ  252123برلم   

االٌمان ) دمحم كمال على وشركاه ( ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التورٌدات المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة و الجلدٌة و شركه  -  25

وفً تارٌخ  143335الورلٌة و الخشبٌة و النمل بسٌارات الؽٌر و تاجٌر السٌارات و المعدات من و الً الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25121122

عبد هللا كمال على مرسى وشرٌكته( ، شركة -عدل االسم التجارى الى )شركه االٌمان لتجاره االسمنت واالستٌراد والتصدٌر -  26

ارات تضامن  اضافة نشاط / التورٌدات المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة و الجلدٌة و الورلٌة و الخشبٌة و النمل بسٌارات الؽٌر و تاجٌر السٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25121122وفً تارٌخ  143335و المعدات من و الً الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

وفً تارٌخ  122526عزٌزة على الشربٌنى وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطار  -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة25121121

تم تعدٌل الكٌان 25121121 وفً تارٌخ 122526تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25121125وفً تارٌخ  56522دمحم امٌن حسن وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  142623توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121153،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / هٌام دمحم انور دمحم و شرٌكها

االسم التجاري  الى: تعدٌل 142623شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121153،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / هٌام دمحم انور دمحم و شرٌكها

الى: تعدٌل االسم التجاري  252523شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121155،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / ابراهٌم شحاته فانوس سوٌحه و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  252455لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ا  25121155،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / احمد اسالم عبدالعظٌم امٌن و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  162543شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121156،  فى تارٌخ :   -  5

 ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه -والتوزٌع  للشركه لٌصبح / شاهٌن للتجارة

الى: تعدٌل االسم التجارى  162543توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121156،  فى تارٌخ :   -  6

 ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه -للشركه لٌصبح / شاهٌن للتجارة والتوزٌع 

الى: تعدٌل االسم التجاري  22153توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121152،  فى تارٌخ :   -  2

 ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسى و شركاه -لٌصبح / ورثه المرحوم / عبدالجواد السٌد عٌسى لتشؽٌل المخابز 

الى: تعدٌل االسم التجاري  251525الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  25121113،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / محمود ابراهٌم فهمً عبدالعال و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجاري  255216شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121114،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / ولٌد دمحم زٌدان و شرٌكته

الى: تعدٌل االسم  251222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121125فى تارٌخ : ،    -  15

 التجاري لٌصبح / ورثة عبدالحفٌظ سالم عنهم دمحم عبدالحفٌط سالم

: تعدٌل االسم الى 251222توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121125،  فى تارٌخ :   -  11

 التجاري لٌصبح / ورثة عبدالحفٌظ سالم عنهم دمحم عبدالحفٌط سالم

الى: تعدٌل االسم  252252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121121،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / شركة محمود احمد محمود دمحم و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم  125252توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121121،  فى تارٌخ :   -  13

 التجاري لٌصبح / دمحم مصطفً دمحم شباٌن و شركاه

الى: تعدٌل االسم  125252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25121121،  فى تارٌخ :   -  14

 ح / دمحم مصطفً دمحم شباٌن و شركاهالتجاري لٌصب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25121154خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1

122252 

برلم       25121154تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  شركة -  2

122252 

برلم       25121154خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  3

122252 

 122252برلم       25121154الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام -  4

 122252برلم       25121154دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  5

 122252برلم       25121154دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  6

برلم       25121154عمرو دمحم علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  2

122252 

برلم       25121154عمرو دمحم علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  2

122252 

برلم       25121154 علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو دمحم -  2

122252 

خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  15

حمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً بشرط ان تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لت

تعود بالسلب علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان 

 122252برلم       25121154تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  -  11

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً 

كة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تعود بالسلب علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشر

 122252برلم       25121154تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

خالد دمحم مصطفً عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  -  12

ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً  بشرط ان تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك

تعود بالسلب علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان 

 122252برلم       25121154تصدر من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان   دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن -  13

تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً تعود بالسلب 

ل علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصو

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  14

اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً تعود بالسلب تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن 

علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع 

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 

ا حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان دمحم امٌن حسن امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم -  15

تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً تعود بالسلب 

فٌجب ان تصدر من جمٌع علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة 

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 

عمرو دمحم علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  16

اما بشأن المعامالت التً تعود بالسلب  تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها

علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع 

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 

ولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان عمرو دمحم علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و الت -  12

تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامالت التً تعود بالسلب 

ٌع علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جم

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 

عمرو دمحم علً والً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  12

ت التً تعود بالسلب تكون االعمال التً تصدر من اي منهما لتحمٌك ؼرض الشركة و ضمن اؼراضها و بعنوانها اما بشأن المعامال

علس الشركة تواي تصرفات اخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع 

 122252برلم       25121154الشركاء ، تارٌخ : 

    25121155تارٌخ :  احمد اسالم عبدالعظٌم امٌن عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، -  12

 252455برلم   

    25121155احمد اسالم عبدالعظٌم امٌن عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  25

 252455برلم   

برلم       25121155احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  21

252455 

برلم       25121155احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  22

252455 

احمد اسالم عبدالعظٌم امٌن عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع منفردا فً جمٌع شئون الشركة  -  23

الٌة و المانونٌه و االدارٌة و تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و المؤسسات و المطاع العام و الخاص و ابرام العمود و التصرؾ مع الم

برلم       25121155الؽٌر , اما حك التولٌع امام البنون و حك االلتراض و الرهن فهو للشرٌكٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

252455 

دالعظٌم امٌن عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع منفردا فً جمٌع شئون الشركة احمد اسالم عب -  24

المالٌة و المانونٌه و االدارٌة و تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و المؤسسات و المطاع العام و الخاص و ابرام العمود و التصرؾ مع 

برلم       25121155حك االلتراض و الرهن فهو للشرٌكٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ :  الؽٌر , اما حك التولٌع امام البنون و

252455 

احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع منفردا فً جمٌع شئون الشركة المالٌة و  -  25

ؤسسات و المطاع العام و الخاص و ابرام العمود و التصرؾ مع الؽٌر , اما المانونٌه و االدارٌة و تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و الم

 252455برلم       25121155حك التولٌع امام البنون و حك االلتراض و الرهن فهو للشرٌكٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نفردا فً جمٌع شئون الشركة المالٌة و احمد جمال دمحم عبداللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع م -  26

المانونٌه و االدارٌة و تمثٌلها امام الجهات الرسمٌة و المؤسسات و المطاع العام و الخاص و ابرام العمود و التصرؾ مع الؽٌر , اما 

 252455   برلم    25121155حك التولٌع امام البنون و حك االلتراض و الرهن فهو للشرٌكٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

 134234برلم       25121155دمحم رجب دمحم حمادة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم الشرٌن ، تارٌخ :  -  22

 2512/3/31تٌسٌر عبد العزٌز صوابً  شركة مساهمة  تحمٌل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد فى  -  22

( الموافمه على مجلس االدارة الحالى واعاده تعٌٌنه لمده 1)-تم اآلتى : 2512/11/5والمناطك الحرة فى  المعتمد من هٌئه االستثمار

( الموافمه على تؽٌٌر المسمى الوظٌفً لألستاذه / تٌسٌر عبدالعزٌز 2. ) 2512/3/31ثالث سنوات أخرٌات من تارٌخ االجتماع فى 

 155661برلم       25121156حٌه بالشركه ، تارٌخ : الصوابى وتعٌنها مدٌرا  مسئوال  الناحٌه السٌا

 2512/3/31تٌسٌر عبد العزٌز صوابً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد فى  -  22

لحالى واعاده تعٌٌنه لمده ( الموافمه على مجلس االدارة ا1)-تم اآلتى : 2512/11/5المعتمد من هٌئه االستثمار والمناطك الحرة فى 

( الموافمه على تؽٌٌر المسمى الوظٌفً لألستاذه / تٌسٌر عبدالعزٌز 2. ) 2512/3/31ثالث سنوات أخرٌات من تارٌخ االجتماع فى 

 155661برلم       25121156الصوابى وتعٌنها مدٌرا  مسئوال  الناحٌه السٌاحٌه بالشركه ، تارٌخ : 

 2512/3/31صوابً  شركة مساهمة  تحمٌل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد فى تٌسٌر عبد العزٌز  -  35

( الموافمه على مجلس االدارة الحالى واعاده تعٌٌنه لمده 1)-تم اآلتى : 2512/11/5المعتمد من هٌئه االستثمار والمناطك الحرة فى 

( الموافمه على تؽٌٌر المسمى الوظٌفً لألستاذه / تٌسٌر عبدالعزٌز 2. ) 2512/3/31ثالث سنوات أخرٌات من تارٌخ االجتماع فى 

 155661برلم       25121156الصوابى وتعٌنها مدٌرا  مسئوال  الناحٌه السٌاحٌه بالشركه ، تارٌخ : 

 2512/3/31نعمد فى تٌسٌر عبد العزٌز صوابً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه الم -  31

( الموافمه على مجلس االدارة الحالى واعاده تعٌٌنه لمده 1)-تم اآلتى : 2512/11/5المعتمد من هٌئه االستثمار والمناطك الحرة فى 

( الموافمه على تؽٌٌر المسمى الوظٌفً لألستاذه / تٌسٌر عبدالعزٌز 2. ) 2512/3/31ثالث سنوات أخرٌات من تارٌخ االجتماع فى 

 155661برلم       25121156لصوابى وتعٌنها مدٌرا  مسئوال  الناحٌه السٌاحٌه بالشركه ، تارٌخ : ا

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  استماله األستاذ / ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن من وظٌفه مدٌر الشركه  -  32

 141233  برلم     25121156، تارٌخ :  2512/2/25اعتبارا  من 

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  استماله األستاذ / ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن من وظٌفه مدٌر الشركه  -  33
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ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  استماله األستاذ / ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن من وظٌفه مدٌر الشركه  -  35

 141233برلم       25121156، تارٌخ :  2512/2/25اعتبارا  من 

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  استماله األستاذ / ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن من وظٌفه مدٌر الشركه  -  36
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 54 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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مصطفى حسٌن ابراهٌم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن /  -  44

حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها واجراء 

كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

ذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى اال

 141233برلم       25121156االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

تولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى حسٌن ابراهٌم ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  تعدل حك االدارة وال -  45

حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها واجراء 

ع وتسدٌد كافه السندات كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌ

االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى 
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حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها واجراء 

كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع 

االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى 

 141233برلم       25121156االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

براهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى حسٌن ابراهٌم ابراهٌم حسٌن ا -  42

حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها واجراء 

شركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض ال

االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى 

 141233برلم       25121156االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 
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حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها واجراء 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات كافه العمود والم

االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى 

 141233برلم       25121156خ : االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌ

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى حسٌن ابراهٌم  -  42

ا واجراء حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمه

كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك فى 

 141233برلم       25121156مادات والحك فى فتح ، تارٌخ : االلتراض بطرٌك االعت

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى  -  55

ت الداره الشركه والتعامل حسٌن ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطا

باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد 

ه الحك كافه السندات االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل ول

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 
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مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى  -  51

ر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل حسٌن ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌ

باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد 

الت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك كافه السندات االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعام

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى  -  52

دٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل حسٌن ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل م

باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد 

رطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك كافه السندات االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشا

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى  -  53

ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل حسٌن 

باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد 

ٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك كافه السندات االذنٌه التجار

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

عن الشركه للشرٌن / مصطفى مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع  -  54

حسٌن ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل 

ٌد باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع كافه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسد

كافه السندات االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

رٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه للشرٌن / مصطفى مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و ش -  55

حسٌن ابراهٌم حسٌن ، منفردا  وٌمثل مدٌر الشركه فى عاللاتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل 

افه المبالػ ، وتموٌل وبٌع وتسدٌد باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص لبض ودفع ك

كافه السندات االذنٌه التجارٌه ، وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باألجل وله الحك 

 141233برلم       25121156فى االلتراض بطرٌك االعتمادات والحك فى فتح ، تارٌخ : 

راهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول ابراهٌم حسٌن اب -  56

الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها وذلن كله 

راض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلت

 141233برلم       25121156تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول  -  52

ٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها وذلن كله الشركه سواء بالب

بنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من ال

 141233برلم       25121156تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول  -  52

اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها وذلن كله  الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان

وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن 

 141233برلم       25121156تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

براهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول ا -  52

الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها وذلن كله 

افه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام ك

 141233برلم       25121156تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول  -  65

شركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها وذلن كله ال

وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن 

 141233برلم       25121156امل. ، تارٌخ : تولٌع الشركاء المتضامنون بالك

ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى اصول  -  61

وذلن كله الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها 

وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وؼٌرها فٌتعٌن 

 141233برلم       25121156تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

ت بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابا -  62

اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها 

ن المصرٌه وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنو

 141233برلم       25121156وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى  -  63

ان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضم

وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه 

 141233برلم       25121156وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى  -  64

اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها 

ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من 

 141233برلم       25121156وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

ؾ فى مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصر -  65

اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها 

وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه 

 141233برلم       25121156تضامنون بالكامل. ، تارٌخ : وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء الم

مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى  -  66

ه وتحمٌما لؽرضها اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشرك

وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصول الشركه من البنون المصرٌه 

 141233برلم       25121156وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب منها والتصرؾ فى مصطفى حسٌن ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌ -  62

اصول الشركه سواء بالبٌع او الشراء وفتح االعتمادات بضمان اصول الشركه بشرط ان ٌتم ذلن باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها 

ل الشركه من البنون المصرٌه وذلن كله وحده منفردا  ، أما فٌما ٌختص من ابرام كافه عمود االلتراض والرهن بضمان اصو

 141233برلم       25121156وؼٌرها فٌتعٌن تولٌع الشركاء المتضامنون بالكامل. ، تارٌخ : 

برلم       25121156سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  62

61222 

برلم       25121156شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً   -  62

61222 

برلم       25121156سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  25

61222 

 61222برلم       25121156: وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ  -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 61222برلم       25121156وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  22

 61222برلم       25121156وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ   ، تارٌخ :  -  23

برلم       25121156كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شر -  24

61222 

برلم       25121156محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  25

61222 

برلم       25121156عضو منتدب   ، تارٌخ : محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة و -  26

61222 

لسنة  164سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  22

ر عبد الرؤوؾ لبول استماله السٌد المهندس / سمٌ -والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام : 2512

دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه 

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  1) -مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2منتدبا  . ) لمجلس االداره وعضوا  

لسنة  164سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  22

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد الرؤوؾ  -االعمال والعام :والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع  2512

دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه 

مود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  ( السٌد اللواء أ .ح / مح1) -مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2لمجلس االداره وعضوا  منتدبا  . )

لسنة  164سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  22

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد الرؤوؾ  -والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام : 2512

دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه 

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  1) -حده على النحو التالى :مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده سنه وا

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2لمجلس االداره وعضوا  منتدبا  . )

والصادر من  2512لسنة  164بموجب لرار ادارى رلم وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ   -  25

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس  -الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام :

مصر لصناعه  مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  لمجلس االداره 1) -الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2وعضوا  منتدبا  . )

والصادر من  2512لسنة  164لدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  بموجب لرار ادارى رلم وائل دمحم حسن شمس ا -  21

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس  -الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام :

ماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه مصر لصناعه مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌ

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  لمجلس االداره 1) -الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222   برلم    25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2وعضوا  منتدبا  . )

والصادر من  2512لسنة  164وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  بموجب لرار ادارى رلم  -  22

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس  -الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام :

منتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة شركه مصر لصناعه مجلس االدارة والعضو ال

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  لمجلس االداره 1) -الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156ن ، عضو ، تارٌخ : ( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الد2ٌوعضوا  منتدبا  . )

 164محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  23

عبد  لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر -والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام : 2512لسنة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة 

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  1) -شركه مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2منتدبا  . ) لمجلس االداره وعضوا  

 164محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  24

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد  -ع االعمال والعام :والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطا 2512لسنة 

الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة 

محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  ( السٌد اللواء أ .ح / 1) -شركه مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده سنه واحده على النحو التالى :

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2لمجلس االداره وعضوا  منتدبا  . )

 164محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار ادارى رلم  -  25

لبول استماله السٌد المهندس / سمٌر عبد  -والصادر من الشركه المابضه والمعتمد من وزاره لطاع االعمال والعام : 2512 لسنة

الرؤوؾ دمحم الخولى ، رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السابك بشركه مصر لصناعه الكٌماوٌات وٌعاد تشكٌل مجلس ادارة 

( السٌد اللواء أ .ح / محمود عبد الرحمن عشماوى ، رئٌسا  1) -نه واحده على النحو التالى :شركه مصر لصناعه الكٌماوٌات لمده س

 61222برلم       25121156( السٌد الدكتور / وائل دمحم حسن شمس الدٌن ، عضو ، تارٌخ : 2لمجلس االداره وعضوا  منتدبا  . )

 -( ممثل بنن مصر 3لس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ . )سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مج -  26

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . )

 61222برلم       25121156االنتخاب التى تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : 

 -( ممثل بنن مصر 3سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ . ) -  22

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . )

 61222برلم       25121156لذلن . ، تارٌخ : االنتخاب التى تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم 

 -( ممثل بنن مصر 3سمٌر عبدالرؤوؾ دمحم الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ . ) -  22

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . )

 61222برلم       25121156اب التى تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : االنتخ

عضو ؼٌر متفرغ .  -( ممثل بنن مصر 3وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ . ) -  22

فى ضوء االنتخاب التى تمت  -" 3تخبون وعددهم "( اعضاء من5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4)

 61222برلم       25121156بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : 

عضو ؼٌر متفرغ .  -( ممثل بنن مصر 3وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ . ) -  25

فى ضوء االنتخاب التى تمت  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -  ( ممثل مساهمى المطاع الخاص4)

 61222برلم       25121156بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : 

غ . عضو ؼٌر متفر -( ممثل بنن مصر 3وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ . ) -  21

فى ضوء االنتخاب التى تمت  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4)

 61222برلم       25121156بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : 

( ممثل بنن مصر 3منتدب  ؼٌر متفرغ . ) محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  22

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . ) -

 61222برلم       25121156االنتخاب التى تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ : 

( ممثل بنن مصر 3حمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ . )محمود عبد الر -  23

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . ) -

 61222برلم       25121156ارٌخ : االنتخاب التى تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، ت

( ممثل بنن مصر 3محمود عبد الرحمن عشماوى عفٌفى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ . ) -  24

فى ضوء  -" 3( اعضاء منتخبون وعددهم "5عضو ؼٌر متفرغ . ) -( ممثل مساهمى المطاع الخاص  4عضو ؼٌر متفرغ . ) -

 61222برلم       25121156تمت بالشركه طبما  ألحكام المانون المنظم لذلن . ، تارٌخ :  االنتخاب التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

من وزٌر البترول و  2512لسنة  1551دمحم علً دمحم علً عاصً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  25

مدٌر عام المرالبة المالٌة )  -السٌد / دمحم علً دمحم علً عاصً الثروة المعدنٌة و المعتمد من وزارة البترول و الثورة المعدنٌة بنمل 

لشؽل وظٌفة مدٌر عام الشئون المالٌة و االلتصادٌة ) ندبا ( و  -ندبا ( بالشئون المالٌة و االلتصادٌة بشركة بترول الصحراء الؽربٌة 

 66254برلم       25121152عضو مجلس االدارة بالشركة ، تارٌخ : 

و  2512/2/22فً  122عبدالنعٌم علً عثمان  شركة مساهمة  مدٌر عام  بموجب اخطار بمرار مجلس االدارة رلم  سعٌد -  26

اضافة تولٌع السٌد / سعٌد عبدالنعٌم  -المهتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

لً التولٌعات الخاصة بالشركة نٌابة عن الشركة علً الشٌكات الصادرة و مستندات االعتمادات مدٌر عام المتابعة ا -علً عثمان 

 42655برلم       25121152المستندٌة و التصدٌر و التحوٌالت و عمود التسهٌالت االئتمانٌة و كافة المعامالت ، تارٌخ : 

و  2512/2/22فً  122ب اخطار بمرار مجلس االدارة رلم سعٌد عبدالنعٌم علً عثمان  شركة مساهمة  مدٌر عام  بموج -  22

اضافة تولٌع السٌد / سعٌد عبدالنعٌم  -المهتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

لشٌكات الصادرة و مستندات االعتمادات مدٌر عام المتابعة الً التولٌعات الخاصة بالشركة نٌابة عن الشركة علً ا -علً عثمان 

 42655برلم       25121152المستندٌة و التصدٌر و التحوٌالت و عمود التسهٌالت االئتمانٌة و كافة المعامالت ، تارٌخ : 

 و 2512/2/22فً  122سعٌد عبدالنعٌم علً عثمان  شركة مساهمة  مدٌر عام  بموجب اخطار بمرار مجلس االدارة رلم  -  22

اضافة تولٌع السٌد / سعٌد عبدالنعٌم  -المهتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

مدٌر عام المتابعة الً التولٌعات الخاصة بالشركة نٌابة عن الشركة علً الشٌكات الصادرة و مستندات االعتمادات  -علً عثمان 

 42655برلم       25121152لتصدٌر و التحوٌالت و عمود التسهٌالت االئتمانٌة و كافة المعامالت ، تارٌخ : المستندٌة و ا

و  2512/2/22فً  122سعٌد عبدالنعٌم علً عثمان  شركة مساهمة  مدٌر عام  بموجب اخطار بمرار مجلس االدارة رلم  -  22

اضافة تولٌع السٌد / سعٌد عبدالنعٌم  -ارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :المهتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وز

مدٌر عام المتابعة الً التولٌعات الخاصة بالشركة نٌابة عن الشركة علً الشٌكات الصادرة و مستندات االعتمادات  -علً عثمان 

 42655برلم       25121152كافة المعامالت ، تارٌخ : المستندٌة و التصدٌر و التحوٌالت و عمود التسهٌالت االئتمانٌة و 

سامٌه دمحم جبره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولها وحدها حك االدارة والتولٌع عن الشركة و بمفرده فً تمثٌل الشركة و  -  155

و مصلحة الضرائب و الجمارن و التولٌع عنها امام كافة البنون و الشهر العماري و التوثٌك و السجل التجاري و ادارات المرور 

التولٌع علً شراء و بٌع العمارات و المنموالت كالسٌارات و كافة االصول الثابتة و المنموله و تجدٌدها باسم الشركة و الؼراض 

 122625برلم       25121152الشركة و فً تصفٌه الشركة و لها الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    25121152السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  151

 22153برلم   

    25121152السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  152

 22153برلم   

    25121152السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  153

 22153برلم   

    25121152نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  154

 22153برلم   

    25121152نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  155

 22153برلم   

    25121152نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  156

 22153برلم   

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  152

 22153برلم       25121152



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  152

 22153برلم       25121152

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  152

 22153برلم       25121152

    25121152رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  115

 22153برلم   

    25121152رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  111

 22153برلم   

    25121152رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  112

 22153برلم   

انضمام عدد عشرة  -السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  113

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -كة لوفاته السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشر -  114

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  115

 22153م   برل    25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  116

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -من الشركة لوفاته نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن  -  112

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  112

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  112

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع -  125

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  121

 22153برلم       25121152ٌخ : شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تار

انضمام عدد عشرة  -رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  122

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  123

 22153برلم       25121152شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد عشرة  -رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  124

 22153برلم       25121152د ، تارٌخ : شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعم

السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  125

بنون ومكتب السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

/ ابراهٌم عبد الجواد  السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن -  126

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152خ : تارٌ

السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  122

تب السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومك

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

عبد الجواد نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم  -  122

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  122

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 

ره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، العمل و وزا

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

نصر عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  135

ٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب الس

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  131

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 

و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ،  العمل و وزاره التموٌن

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  132

ى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب السٌد عٌس

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  133

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 

حة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، العمل و وزاره التموٌن و مصل

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  134

/ نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب  السٌد عٌسى والشرٌن

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد رجب  -  135

السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد الجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ،  العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

رجب عبد الجواد السٌد عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن / ابراهٌم عبد الجواد  -  136

لجواد السٌد عٌسى مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه أمام المضاء والبنون ومكتب السٌد عٌسى والشرٌن / نصر عبد ا

العمل و وزاره التموٌن و مصلحة الضرائب و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و جمٌع الجهات الحكومٌه المختصه بهذا النشاط ، 

 22153برلم       25121152تارٌخ : 

 سٌداحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما كرٌم دمحم حسن دمحم -  132

 116122برلم       25121152و بنفس الصالحٌات الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ :  -سبك 

ل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما كرٌم دمحم حسن دمحم سٌداحمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم اعادة تشكٌ -  132

 116122برلم       25121152و بنفس الصالحٌات الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ :  -سبك 

و  -دمحم المهدي فؤاد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما سبك  -  132

 116122برلم       25121152الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ : بنفس الصالحٌات 

و  -دمحم المهدي فؤاد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما سبك  -  145

 116122  برلم     25121152بنفس الصالحٌات الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ : 

و بنفس  -دمحم حسن دمحم سٌداحمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما سبك  -  141

 116122برلم       25121152الصالحٌات الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ : 

و بنفس  -م اعادة تشكٌل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات كما سبك دمحم حسن دمحم سٌداحمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  ت -  142

 116122برلم       25121152الصالحٌات الموجودة بالسجل التجاري السابك ، تارٌخ : 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  143

 151542برلم       25121111نضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : ا -بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  144

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  145

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

رج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن تخا -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  146

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  142

 151542برلم       25121111ارٌخ : انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، ت -بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن  -سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  142

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -ة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌ -  142

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

شركاء موصٌٌن  تخارج ثالثة -عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  155

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  151

 151542برلم       25121111، تارٌخ :  انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد -مذكورٌن بالعمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  152

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  عبدهللا دمحم رجب -  153

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -كة عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشر -  154

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  155

 151542برلم       25121111ً مذكور بالعمد ، تارٌخ : انضمام شرٌن موص -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  156

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -ً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة مصطف -  152

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -الً الشركة مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن  -  152

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  152

 151542برلم       25121111شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : انضمام  -مذكورٌن بالعمد 

تخارج ثالثة شركاء موصٌٌن  -مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  165

 151542برلم       25121111انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورٌن بالعمد 

برلم       25121111سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  161

151542 

برلم       25121111سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  162

151542 

برلم       25121111ر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  163

151542 

برلم       25121111سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  164

151542 

برلم       25121111تارٌخ :  سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، -  165

151542 

برلم       25121111سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  166

151542 

م   برل    25121111عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  162

151542 

برلم       25121111عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  162

151542 

برلم       25121111عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  162

151542 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121111عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  125

151542 

برلم       25121111عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  121

151542 

برلم       25121111 دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدهللا -  122

151542 

برلم       25121111مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  123

151542 

برلم       25121111دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مصطفً دمحم رجب عرفه  -  124

151542 

برلم       25121111مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  125

151542 

برلم       25121111ة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌط -  126

151542 

برلم       25121111مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  122

151542 

برلم       25121111انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  122

151542 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / سامح  -  122

امام جمٌع الجهات الحكومٌه  رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

حك فً باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما ال

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / سامح  -  125

ٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌه رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمث

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

ؼرض الشركة , و لهما الحك فً باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك 

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / سامح  -  121

منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌه  رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الحك فً باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع 

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / سامح  -  122

 رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌه رشدي بولس و مصطفً دمحم

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الحك فً  باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ح سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / سام -  123

رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

ا و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الحك فً باسم الشركة نافذه فً حمهم

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

رٌكٌن المتضامنٌن / سامح سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للش -  124

رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الصادرة 

م الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الحك فً باس

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تع -  125

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

لشركة و تكون تعهداتهما الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض ا

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / عبدهللا دمحم رجب عرفه  -  126

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما  الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  122

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

ع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الحكومٌه و االهلٌة و المطا

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111ضً ، تارٌخ : الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من ارا

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  122

الجهات  سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع

الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما 

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111ل شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : الحك فً اعما

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  122

مثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك ت

الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما 

ك ؼرض الشركة , و لهما الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌ

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  125

رفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب ع

الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما 

فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة 

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  121

امح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما 

هما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما الصادرة باسم الشركة نافذه فً حم

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

ٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التول -  122

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

 الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  123

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

حمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لت

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

جب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / مصطفً دمحم ر -  124

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً 

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542رلم   ب    25121111الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : 

مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  125

سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام جمٌع الجهات 

المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما  الحكومٌه و االهلٌة و

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111من اراضً ، تارٌخ : الحك فً اعمال شراء و التناء اصول الشركة 

مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  126

جمٌع الجهات سامح رشدي بولس و مصطفً دمحم رجب عرفه مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و امام 

الحكومٌه و االهلٌة و المطاع العام و الخاص و لهما فً سبٌل ذلن كافة السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة و تكون تعهداتهما 

الصادرة باسم الشركة نافذه فً حمهما و لهما الحك فً تمثٌل الشركة فً تولٌع جمٌع العمود الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة , و لهما 

 151542برلم       25121111اعمال شراء و التناء اصول الشركة من اراضً ، تارٌخ : الحك فً 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  122

تصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة ال

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 

ة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االناب

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  122

لتصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة ا

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 

بة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنا

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  122

التصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة 

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 
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 62 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االن

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  255

التصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع  اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 

نابة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك اال

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  251

ة التصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كاف

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 

نابة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك اال

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامح رشدي بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ التً تمس  -  252

فة التصرفات المانونٌه االخري من رهن او بٌع اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كا

عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك للطرفٌن 

النابة و التفوٌض و مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك ا

 151542برلم       25121111التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ  -  253

ث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثا

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

عا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن م

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ  -  254

و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات 

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

فٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطر

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ  -  255

اضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن التً تمس اصول و منموالت الشركة من ار

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

 بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ  -  256

الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن  التً تمس اصول و منموالت

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

ات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌك

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ  -  252

صول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن التً تمس ا

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و  للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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 62 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رؾ عبدهللا دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التص -  252

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

امالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التع

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اعمال التصرؾ  مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما -  252

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجتمعٌن معا , 

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اثاث , اما اعمال التصرؾ  مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و -  215

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

معٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و للطرفٌن مجت

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معد -  211

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك 

للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و 

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و س -  212

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

ها فهً تحك او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب النمدٌة من

للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و 

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  213

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

النمدٌة منها فهً تحك  او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من البنون و سحب

للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و 

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  و سٌارات و معدات و االت و اثاث , اما اعمال التصرؾ مصطفً دمحم رجب عرفه دمحم  توصٌة ب -  214

التً تمس اصول و منموالت الشركة من اراضً و سٌارات و معدات و اثاث من بٌع و كافة التصرفات المانونٌه االخري من رهن 

لبنون و سحب النمدٌة منها فهً تحك او بٌع عمارات الشركة او منموالتها او الحصول علً لروض و تسهٌالت ائتمانٌة من ا

للطرفٌن مجتمعٌن معا , و جمٌع التعامالت المالٌة من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن معا و لهم حك االنابة و 

 151542برلم       25121111التفوٌض و التوكٌل فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك االدارة والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و السٌد احمد دمحم الشعرا -  215

 125252برلم       25121111لكل منهم كامل السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

ة مجتمعٌن او رجائً ابراهٌم السٌد حسن علوة  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك االدارة والتولٌع عن الشرك -  216

 125252برلم       25121111منفردٌن و لكل منهم كامل السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

( 1) -والمعتمد من وزارة البترول : 2512لسنة  2124ابراهٌم مسعود ابراهٌم مسعود  شركة مساهمة  بموجب  لرار رلم  -  212

مساعد رئٌس الشركه للعملٌات وعضوا  بمجلس االداره بشركه بترول  -عود نمل السٌد المهندس / ابراهٌم مسعود ابراهٌم مس
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( تكلٌؾ السٌد المهندس / ابراهٌم مسعود 2لشؽل وظٌفه خبٌر بمستوى مساعد رئٌس شركه بالشركه . ) -الصحراء الؽربٌه )وٌبكو(

للمٌام بأعمال وظٌفه رئٌس مجلس  -كو(خبٌر بمستوى مساعد رئٌس شركه بشركه بترول الصحراء الؽربٌه )وٌب -ابراهٌم مسعود 

برلم       25121111، تارٌخ :  2512/15/21( تسرى احكام هذا المرار اعتبارا من 3االدارة والعضو المنتدب للشركه )

66254 

عبدالمطلب المتولً عبده خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار وزٌر لطاع االعمال العام و رئٌس  -  212

 -تم االتً : 2512/5/2و المعتمد من وزارة النمل  فً  2512لسنة  22جمعٌه العامه للشركة المابضة للنمل البحري و البري رلم ال

عضوا متفرؼا لشئون النمل البري بمجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري  -ٌعٌن السٌد اللواء / عبدالمطلب المتولً عبده خضر 

برلم       25121112تارٌخ صدور هذا المرار و حتً نهاٌة الدورة الحالٌة لمجلس االدارة ، تارٌخ : و البري , اعتبارا من 

134225 

عبدالمطلب المتولً عبده خضر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار وزٌر لطاع االعمال العام و رئٌس  -  212

 -تم االتً : 2512/5/2و المعتمد من وزارة النمل  فً  2512لسنة  22رلم الجمعٌه العامه للشركة المابضة للنمل البحري و البري 

عضوا متفرؼا لشئون النمل البري بمجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري  -ٌعٌن السٌد اللواء / عبدالمطلب المتولً عبده خضر 

برلم       25121112لمجلس االدارة ، تارٌخ : و البري , اعتبارا من تارٌخ صدور هذا المرار و حتً نهاٌة الدورة الحالٌة 

134225 

محمود ابراهٌم فهمً عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة  -  225

الرهن و طلب المروض السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون تولٌعهم تحت اسم الشركة و عنوانها و ضمن اؼراضها فٌما عدا 

 251525برلم       25121113فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم فهمً عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة  -  221

انها و ضمن اؼراضها فٌما عدا الرهن و طلب المروض السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون تولٌعهم تحت اسم الشركة و عنو

 251525برلم       25121113فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سامح فتحً دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات  -  222

تحت اسم الشركة و عنوانها و ضمن اؼراضها فٌما عدا الرهن و طلب المروض فٌكون لتحمٌك ؼرض الشركة و ٌكون تولٌعهم 

 251525برلم       25121113للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سامح فتحً دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن و لهم كافة السلطات  -  223

شركة و ٌكون تولٌعهم تحت اسم الشركة و عنوانها و ضمن اؼراضها فٌما عدا الرهن و طلب المروض فٌكون لتحمٌك ؼرض ال

 251525برلم       25121113للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  بموجب لرار وزٌر لطاع االعمال العام و رئٌس الجمعٌه العامه  -  224

ووفك علً لبول استمالة السٌد  -تم االتً : 2512/15/14شركة المابضة للنمل البحري و البري المعتمد من وزارة النمل فً لل

,  2512ٌولٌو  1عضو مجلس االدارة ؼٌر متفرغ بالشركة المابضة للنمل البحري و البري اعتبارا من  -االستاذ / دمحم ٌحًٌ خلٌل 

 134225برلم       25121113مانونً للمجلس ، تارٌخ : علً ان ٌتم استكمال النصاب ال

دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  بموجب لرار وزٌر لطاع االعمال العام و رئٌس الجمعٌه العامه  -  225

استمالة السٌد  ووفك علً لبول -تم االتً : 2512/15/14للشركة المابضة للنمل البحري و البري المعتمد من وزارة النمل فً 

,  2512ٌولٌو  1عضو مجلس االدارة ؼٌر متفرغ بالشركة المابضة للنمل البحري و البري اعتبارا من  -االستاذ / دمحم ٌحًٌ خلٌل 

 134225برلم       25121113علً ان ٌتم استكمال النصاب المانونً للمجلس ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك االلتراض من البنون ، محمود احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  226

 151156برلم       25121113تارٌخ : 

محمود احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك االلتراض من البنون ،  -  222

 151156برلم       25121113تارٌخ : 

الح احمد حسن ؼراب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك االلتراض من ص -  222

 151156برلم       25121113البنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صالح احمد حسن ؼراب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك االلتراض من  -  222

 151156برلم       25121113، تارٌخ : البنون 

برلم       25121114عاطؾ مصطفً سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع ، تارٌخ :  -  235

44265 

برلم       25121114عاطؾ مصطفً سلٌمان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌرا للفرع ، تارٌخ :  -  231

44265 

المعتمد  2512/6/2دمحم احمد دمحم عزت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محجضر اجتماع مجلس االدارة فً  -  232

وافك اعضاء مجلس االدارة  الحاضرٌن باالجماع بتعٌٌن / دمحم  - 2512/11/2من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً 

رة خلفا لرئٌس مجلس االدارة السابك و بنفس صالحٌاته لٌصبح تشكٌل مجلس االدارة علً النحو احمد دمحم عزت رئٌس لمجلس االدا

 - 3 -عضو مجلس ادارة  -السٌد / هشام احمد دمحم عزت  - 2 -رئٌس مجلس االدارة  -السٌد / دمحم احمد دمحم عزت  - 1 -التالى :

 125525برلم       25121114رٌخ : ، تا 4 -عضو مجلس ادارة  -االسٌد / اشرؾ احمد دمحم عزت  

 - 5 -عضو مجلس ادارة  -السٌد / هانى احمد دمحم عزت   -دمحم احمد دمحم عزت  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  233

عضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -السٌدة / عزٌزة السٌد ٌوسؾ   - 6 -عضو مجلس ادارة  -السٌده / رانٌا احمد دمحم عزت  

 125525برلم       25121114

ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌة  -  234

المصدق علً  21و عمد تعدٌل المادة  2512/11/3المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2512/15/25فً 

توثٌك المستثمرٌن اسكندرٌة تم االتً : ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلؾ من ثالثة  2512/11/12م فً  2123تولٌعاته برلم 

 -ماجد دمحم أحمد نورى  - 1 -تعٌٌن مجلس االدارة كالتالً : -اعضاء علً االلل و سبعة اعضاء علً االكثر تعٌنه الجمعٌه العامه 

 132125برلم       25121114عضو مجلس ، تارٌخ :  -دمحم احمد نورى  - 2 -رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب 

عضو مجلس  -اكرام جابر دمحم  - 3 -ماجد دمحم احمد نورى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اداره  -  235

    25121114س اداره ، تارٌخ : عضو مجل -ولٌد ابراهٌم حسن علً  - 5 -عضو مجلس اداره  -خالد علً عبداللطٌؾ  - 4 -اداره 

 132125برلم   

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  236

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  232

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  232

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  232

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  245

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  241

255216 

برلم       25121114لٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : وائل كمال عبد النبى س -  242

255216 

برلم       25121114وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  243

255216 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121114شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  -  244

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  245

255216 

برلم       25121114ٌن من الشركة ، تارٌخ : دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشر -  246

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  242

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  242

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  242

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  255

255216 

برلم       25121114وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  251

255216 

برلم       25121114وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  252

255216 

برلم       25121114عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : وائل كمال  -  253

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ :  -  254

255216 

برلم       25121114ة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ : دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شرك -  255

255216 

برلم       25121114دٌنا مهران ابراهٌم عطٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ :  -  256

255216 

برلم       25121114ٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ : خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شر -  252

255216 

برلم       25121114خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ :  -  252

255216 

برلم       25121114الى الشركة ، تارٌخ :  خالد دمحم عٌسى الدمرداش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه -  252

255216 

    25121114وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ :  -  265

 255216برلم   

    25121114، تارٌخ : وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة  -  261

 255216برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25121114وائل كمال عبد النبى سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركة ، تارٌخ :  -  262

 255216برلم   

مضاء و جمٌع المحاكم احمد رشاد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و له حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة امام ال -  263

و الؽٌر و التولٌع علً العمود التً تبرم بٌن الشركة و الؽٌر سواء شراء او بٌع او التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات باسم الشركة 

 لدي جمٌع البنون و االٌداع و السحب و التولٌع علً عمود المروض بكافة انواعها و جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و

الضرائب و التامٌنات و الرلابة علً الصادرات و الواردات و سجل المصدرٌن و السمتوردٌن و السجل الصناعً و التنمٌة 

 121242برلم       25121112الصناعٌة و جمٌع االحٌاء و الرخص و شركات ، تارٌخ : 

ولٌع و تمثٌل الشركة امام المضاء و جمٌع المحاكم احمد رشاد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و له حك االدارة و الت -  264

و الؽٌر و التولٌع علً العمود التً تبرم بٌن الشركة و الؽٌر سواء شراء او بٌع او التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات باسم الشركة 

ت الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لدي جمٌع البنون و االٌداع و السحب و التولٌع علً عمود المروض بكافة انواعها و جمٌع الجها

الضرائب و التامٌنات و الرلابة علً الصادرات و الواردات و سجل المصدرٌن و السمتوردٌن و السجل الصناعً و التنمٌة 

 121242برلم       25121112الصناعٌة و جمٌع االحٌاء و الرخص و شركات ، تارٌخ : 

شرٌن  المٌاه و الكهرباء و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و كافة احمد رشاد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  265

 121242برلم       25121112االلتزامات التً تخص الشركة ، تارٌخ : 

احمد رشاد عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المٌاه و الكهرباء و السجل التجاري و الؽرفة التجارٌة و كافة  -  266

 121242برلم       25121112الشركة ، تارٌخ :  االلتزامات التً تخص

دمحم سٌد حسن عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشرٌكٌن  -  262

البنون ، المتضامنٌن / دمحم سٌد حسن عبد الرحمن ، و السٌد دمحم سٌد حسن ، مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض والرهن من 

 125215برلم       25121112تارٌخ : 

دمحم سٌد حسن عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشرٌكٌن  -  262

لبنون ، المتضامنٌن / دمحم سٌد حسن عبد الرحمن ، و السٌد دمحم سٌد حسن ، مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض والرهن من ا

 125215برلم       25121112تارٌخ : 

السٌد دمحم سٌد حسن عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشرٌكٌن  -  262

من البنون ،  المتضامنٌن / دمحم سٌد حسن عبد الرحمن ، و السٌد دمحم سٌد حسن ، مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض والرهن

 125215برلم       25121112تارٌخ : 

السٌد دمحم سٌد حسن عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشرٌكٌن  -  225

الرهن من البنون ، المتضامنٌن / دمحم سٌد حسن عبد الرحمن ، و السٌد دمحم سٌد حسن ، مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض و

 125215برلم       25121112تارٌخ : 

اسالم دمحم ابراهٌم دمحم مٌالد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ،  ٌعدل حك االدارة والتولٌع بالنسبه للمسائل المتعلمه بإدارة  -  221

مجتمعٌن وكذلن ٌختصون بجمٌع ماهو  الشركه من النواحى المالٌه واالدارٌه ٌختص بها الطرؾ االول والطرؾ الثالث منفردٌن او

متعلك بالتعالد مع الرواد المتعاملٌن مع الشركه ولالطراؾ الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى فتح الحسابات بإسم الشركه بالبنون 

ا أن لهم حك تمثٌل وتمثٌلها امام المصالح والهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ومصلحه الضرائب وهٌئه التأمٌنات االجتماعٌه ، كم

 123524برلم       25121112الشركه امام المضاء وتوكٌل المحامٌن ، تارٌخ : 

اسالم دمحم ابراهٌم دمحم مٌالد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لمباشرتها بشرط أن تكون األعمال التً تصدر منهم بإسم  -  222

ه بالنواحً الفنٌه المتعلمه بإدارة الشركه بتعٌٌن العاملٌن وذوى الكوادر الشركه وضمن اؼراضها ، أما بالنسبه بجمٌع المسائل الخاص

الفنٌه وعزلهم ٌبمً التولٌع كما هو للطرؾ الثانى / مصطفى دمحم مصطفى مرسً ، أو من ٌفوضه فى ذلن لانونا  بتفوٌض خاص ، 

 123524برلم       25121112تارٌخ : 

    25121112سٌطة  شرٌن متضامن  تحوٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عماد دمحم فتحً ابوالحسن  توصٌة ب -  223

 251223برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  224

ان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد دمحم دمحم زٌد

 25152برلم       25121125

السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  225

زٌدان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد دمحم دمحم 

 25152برلم       25121125

السٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  226

 زٌدان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد دمحم دمحم

 25152برلم       25121125

السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  222

دمحم زٌدان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد دمحم 

 25152برلم       25121125

السٌد دمحم دمحم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  222

 دمحم زٌدان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد دمحم

 25152برلم       25121125

السٌد دمحم دمحم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة لحك االدارة و التولٌع / اضافة حك االلتراض و الرهن لدي  -  222

دمحم دمحم زٌدان و الشرٌكه / مً سعٌد دمحم دمحم زٌدان مجتمعٌن ، تارٌخ : جمٌع البنون المصرٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن / السٌد 

 25152برلم       25121125

عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  -  225

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245ات رلم الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضف

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

شئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا عضوا منتدبا لل -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

الشركة االلابضة و  عمرو السٌد نصر احمد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة -  221

و  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245رئٌس الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة  -من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد  من االعضاء

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1اعتبارا من 

 265برلم       25121121

السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس عمرو  -  222

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -التجارة الداخلٌة تم االتً : الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

جلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ : عضو م -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  -  223

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و  -  224

و  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245مه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم رئٌس الجمعٌه العا

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة  -اسب / عمرو السٌد نصر احمد من االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد مح

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1اعتبارا من 

 265برلم       25121121

س ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجل -  225

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  ٌستكمل -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  -  226

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :الشركة المابضة 

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و  -  222

و  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245المنضفات رلم رئٌس الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

دبا للشئون المالٌة و االدارٌة عضوا منت -من االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1اعتبارا من 

 265برلم       25121121

الشركة االلابضة و رئٌس عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة  -  222

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد االعضاء 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

لسٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس عمرو ا -  222

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -التجارة الداخلٌة تم االتً :الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و 

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

لس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ : عضو مج -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و  -  225

و  2512/15/21ٌخ صادر بتار 2512لسنة  245رئٌس الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة  -من االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1ا من اعتبار

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  -  221

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245ه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم الجمعٌه العام

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -سب / عمرو السٌد نصر احمد االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محا

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس -  222

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

تشكٌل مجلس ادارة الشركة من ٌستكمل  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا  -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و  -  223

و  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245رئٌس الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و المنضفات رلم 

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة  -مابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :المعتمد من الشركة ال

عضوا منتدبا للشئون المالٌة و االدارٌة  -من االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز بدال من الكٌمٌائٌة /  2512/11/1اعتبارا من 

 265برلم       25121121

عمرو السٌد نصر احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب لرار رئٌس مجلس ادارة الشركة االلابضة و رئٌس  -  224

و المعتمد من  2512/15/21صادر بتارٌخ  2512لسنة  245لمنضفات رلم الجمعٌه العامه لشركة ابو الهول المصرٌة للزٌوت و ا

ٌستكمل تشكٌل مجلس ادارة الشركة من  -الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة و وزارة التموٌن و التجارة الداخلٌة تم االتً :

با للشئون المالٌة و االدارٌة اعتبارا عضوا منتد -االعضاء من ذوي الخبرة و ذلن بتكلٌؾ السٌد محاسب / عمرو السٌد نصر احمد 

عضو مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -بدال من الكٌمٌائٌة / نادٌة عبدالفتاح السباعً عبدالعزٌز  2512/11/1من 

 265برلم       25121121

لهم حك التعامل مع جمٌع البنون محمود احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة /  -  225

من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع علً الشٌكات و استصدار 

 151156برلم       25121121شهادات و خطابات الضمان مجتمعان ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك التعامل مع جمٌع البنون محمود احمد كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تع -  226

من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع علً الشٌكات و استصدار 

 151156برلم       25121121شهادات و خطابات الضمان مجتمعان ، تارٌخ : 

حسن ؼراب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك التعامل مع جمٌع صالح احمد  -  222

البنون من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع علً الشٌكات و 

 151156برلم       25121121استصدار شهادات و خطابات الضمان مجتمعان ، تارٌخ : 

صالح احمد حسن ؼراب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع باضافة / لهم حك التعامل مع جمٌع  -  222

البنون من سحب و اٌداع و فتح و ؼلك حسابات و االفراج عن راس المال و االلتراض و الرهن و التولٌع علً الشٌكات و 

 151156برلم       25121121طابات الضمان مجتمعان ، تارٌخ : استصدار شهادات و خ

    25121121نادٌة مصطفً احمد بخٌت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  222

 255224برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25121122اج المابضة ، تارٌخ : ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرت -  355

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  351

 134355برلم   

    25121122، تارٌخ :  ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة -  352

 134355برلم   

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  353

 134355برلم       25121122

رتاج المابضة ، تارٌخ : علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة ال -  354

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  355

 134355برلم       25121122

    25121122لرتاج المابضة ، تارٌخ : احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة ا -  356

 134355برلم   

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  352

 134355برلم   

    25121122بضة ، تارٌخ : احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج الما -  352

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  352

 134355برلم   

    25121122خ : ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌ -  315

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  311

 134355برلم   

ٌخ : علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تار -  312

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  313

 134355برلم       25121122

لمابضة ، تارٌخ : علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج ا -  314

 134355برلم       25121122

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  315

 134355برلم   

    25121122ارٌخ : احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، ت -  316

 134355برلم   

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  312

 134355برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  312

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  312

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  325

 134355رلم   ب

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  321

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  322

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  323

 134355برلم       25121122

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  324

 134355برلم   

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  325

 134355برلم   

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  326

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  322

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  322

 134355برلم   

    25121122ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  322

 134355برلم   

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  335

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  331

 134355برلم       25121122

علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  332

 134355برلم       25121122

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  333

 134355برلم   

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  334

 134355  برلم 

    25121122احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة الرتاج المابضة ، تارٌخ :  -  335

 134355برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  336

خروج السٌد االستاذ / صالح  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13ارما ( فً لالدوٌة ) فارو ف

عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل 

برلم       25121122صات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصا

134355 

ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  332

خروج السٌد االستاذ / صالح  -ستثمار و المناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لال 2512/11/13لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل 

برلم       25121122رٌخ : كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تا

134355 

ناصر متولً زكرٌا النمرسً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  332

ح خروج السٌد االستاذ / صال -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل 

برلم       25121122كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : 

134355 

عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة علً عطاهلل  -  332

خروج السٌد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13الشركة الفرعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه االستاذ / صالح عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و ت

لٌصبح التشكٌل كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : 

 134355برلم       25121122

عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة   -  345

خروج السٌد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13الشركة الفرعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

شد ؼنٌمان المطٌري بدال منه االستاذ / صالح عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض را

لٌصبح التشكٌل كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : 

 134355برلم       25121122

ادارة علً عطاهلل عواض راشد عنٌمان المطٌري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس  -  341

خروج السٌد  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13الشركة الفرعونٌة لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

االستاذ / صالح عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه 

ل كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : لٌصبح التشكٌ

 134355برلم       25121122

احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  342

خروج السٌد االستاذ / صالح  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل 

برلم       25121122السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس 

134355 

احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  343

خروج السٌد االستاذ / صالح  -لمناطك الحرة و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و ا 2512/11/13لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 

عبدالعزٌز العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل 

برلم       25121122كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : 

134355 

احمد عبدالمادر حسٌن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الفرعونٌة  -  344

خروج السٌد االستاذ / صالح  -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  2512/11/13لالدوٌة ) فارو فارما ( فً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العثمان من هذه التشكٌلة و تعٌٌن السٌد االستاذ / علً عطاهلل عواض راشد ؼنٌمان المطٌري بدال منه لٌصبح التشكٌل  عبدالعزٌز

برلم       25121122كالسابك ذكره و بذات الصالحٌات و اختصاصات المجلس السابك و سلطات مجلس االدارة السابك ، تارٌخ : 

134355 

  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : حسن دمحم حسن علً عبدهللا -  345

 152324برلم       25121122

    25121122كرٌمه رافت عز الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  346

 152324برلم   

  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره و التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، حسن دمحم حسن علً عبدهللا -  342

 152324برلم       25121122تارٌخ : 

كرٌمه رافت عز الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره و التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  342

 152324م   برل    25121122تارٌخ : 

دمحم بهجت حسن ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و  -  342

 122522برلم       25121122لهم حك االلتراض و الرهن من البنون ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و احمد بهجت حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهما حك اال -  355

 122522برلم       25121122لهم حك االلتراض و الرهن من البنون ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 56522برلم       25121125:  دمحم امٌن حسن وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ -  1

 56522برلم       25121125دمحم امٌن حسن وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 36151برلم       25121154ؾ ، تارٌخ : احمد خلٌل احمد وشرٌكه االسكندرٌه االبتدائٌه استئنا12   -  1

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه استئناؾ ، تارٌخ : 12   -  2

برلم       25121154خلٌل احمد خلٌل وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه استئناؾ ، تارٌخ :  -ورثه / احمد خلٌل احمد12   -  3

36151 

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشرٌكه االسكندرٌه االبتدائٌه استئناؾ ، تارٌخ : 12   -  4

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه استئناؾ ، تارٌخ : 12   -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121154بتدائٌه استئناؾ ، تارٌخ : خلٌل احمد خلٌل وشركاه االسكندرٌه اال -ورثه / احمد خلٌل احمد12   -  6

36151 

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشرٌكه االسكندرٌه االبتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ : 32   -  2

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ : 32   -  2

برلم       25121154خلٌل احمد خلٌل وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ :  -ورثه / احمد خلٌل احمد32   -  2

36151 

 36151برلم       25121154احمد خلٌل احمد وشرٌكه االسكندرٌه االبتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ : 32   -  15

 36151برلم       25121154بتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ : احمد خلٌل احمد وشركاه االسكندرٌه اال32   -  11

برلم       25121154خلٌل احمد خلٌل وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه بطالن عمد ، تارٌخ :  -ورثه / احمد خلٌل احمد32   -  12

36151 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 132522برلم       25121153، تارٌخ :  2133  2552/3/22وثر عبدالحمٌد دمحم خلٌل  التجدٌد الثالث ك -  1

 132522برلم       25121153، تارٌخ :  2134  2512/3/22كوثر عبدالحمٌد دمحم خلٌل  التجدٌد الرابع  -  2

 132522برلم       25121153رٌخ : ، تا 2135  2512/3/22كوثر عبدالحمٌد دمحم خلٌل  التجدٌد الخامس  -  3

 122312برلم       25121153، تارٌخ :  2144  2512/2/14أحمد السٌد حامد عبد اللطٌؾ  التجدٌد ا لثانى فى  -  4

 122552برلم       25121153، تارٌخ :  2126  2512/2/21منتصر دمحم جاد الرب احمد  التجدٌد الثانً  -  5

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2155  2552/2/24  التجدٌد االول رشدى عبدالعزٌز دمحم -  6

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2151  2552/2/26رشدى عبدالعزٌز دمحم  التجدٌد الثانً  -  2

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2152  2512/2/26رشدى عبدالعزٌز دمحم  التجدٌد الثالث  -  2

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2153  2512/2/26رشدى عبدالعزٌز دمحم  التجدٌد الرابع  -  2

 136622برلم       25121153، تارٌخ :  2145  2512/2/25طه تكس  للتجاره  التجدٌد الخامس فى  -  15

 155521برلم       25121153تارٌخ :  ، 2122  2512/3/3وائل حسٌن ابراهٌم احمد المرنملى  التجدٌد الرابع  -  11

، تارٌخ :  2152  2512/2/22االعصر للتجاره والتوزٌع )مصطفى رافع ابراهٌم دمحم االعصر(  التجدٌد االول  -  12

 124512برلم       25121153

 136543برلم       25121153، تارٌخ :  2156  2512/2/26عادل دمحم دمحم بدر  التجدٌد الخامس  -  13

 154462برلم       25121153، تارٌخ :  2141  2515/6/21عمر دمحم سلٌمان  التجدٌد الثالث  -  14

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2146  2551/15/15رشدى عبد العزٌز دمحم خلٌل  التجدٌد االول  -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2556/15/15رشدى عبد العزٌز دمحم خلٌل  التجدٌد الثانً  -  16

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2511/15/15رشدى عبد العزٌز دمحم خلٌل  التجدٌد الثالث  -  12

 141655برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2516/15/15رشدى عبد العزٌز دمحم خلٌل  التجدٌد الرابع  -  12

 125552برلم       25121153، تارٌخ :  2145  2512/15/21دمحم رزق  التجدٌد األول فى اسالم احمد  -  12

 124451برلم       25121153، تارٌخ :  2122  2512/12/31حاتم حلمً السٌد طه  التجدٌد االول  -  25

 155152برلم       25121153، تارٌخ :  2162  2514/3/6عبد السالم  حسن محمود مصطفى  التجدٌد الثالث  -  21

 155152برلم       25121153، تارٌخ :  2163  2512/3/6عبد السالم  حسن محمود مصطفى  التجدٌد الرابع  -  22

 52223برلم       25121154، تارٌخ :  2162  2556/2/12حسن فرٌد دمحم  التجدٌد الثالث  -  23

 52223برلم       25121154، تارٌخ :  5162  2511/2/12حسن فرٌد دمحم  التجدٌد الرابع  -  24

 52223برلم       25121154، تارٌخ :  2125  2516/2/12حسن فرٌد دمحم  التجدٌد الخامس  -  25

، تارٌخ :  2213  2512/12/25اضافه اسم التجاري /مؤسسه عرفات لتجاره لطع ؼٌار سٌارات  التجدٌد االول  -  26

 126252برلم       25121154

، تارٌخ :  2214  2512/12/25اضافه اسم التجاري /مؤسسه عرفات لتجاره لطع ؼٌار سٌارات  التجدٌد الثانً  -  22

 126252برلم       25121154

احمد عرفات عبدالعزٌز دمحم   -تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه عرفات لعموم االستٌراد والتصدٌر ولطع ؼٌار السٌارات  -  22

 126252برلم       25121154، تارٌخ :  2213  2512/12/25التجدٌد االول 

احمد عرفات عبدالعزٌز دمحم   -تعدٌل اإلسم التجارى إلى / مؤسسه عرفات لعموم االستٌراد والتصدٌر ولطع ؼٌار السٌارات  -  22

 126252برلم       25121154، تارٌخ :  2214  2512/12/25التجدٌد الثانً 

 126252برلم       25121154، تارٌخ :  2213  2512/12/25بد العزٌز دمحم  التجدٌد االول احمد عرفات ع -  35

 126252برلم       25121154، تارٌخ :  2214  2512/12/25احمد عرفات عبد العزٌز دمحم  التجدٌد الثانً  -  31

 155261برلم       25121154: ، تارٌخ  2121  2513/1/14محمود دمحم محمود كالوي  التجدٌد الثانً 5د -  32

 155261برلم       25121154، تارٌخ :  2123  2512/1/14محمود دمحم محمود كالوي  التجدٌد الثالث 5د -  33

 151242برلم       25121154، تارٌخ :  2252  2512/2/12عاٌده حسن ٌوسؾ دمحم  التجدٌد الرابع فى  -  34

 162622برلم       25121154، تارٌخ :  2215  2515/2/11دٌد الثانى فى اشرؾ السٌد طلبه دمحم  التج -  35

برلم       25121154، تارٌخ :  2125  2512/15/25مؤسسه عكه لعموم االستٌراد  التجدٌد الثانً  -دمحم احمد سالم عكه -  36

123212 

 123126برلم       25121154تارٌخ : ،  2122  2512/15/25عالء عبد النبى دمحم احمد  التجدٌد الثانى فى  -  32

 154242برلم       25121154، تارٌخ :  2121  2515/2/12فرحات عبدالفتاح عطٌوه  التجدٌد الثالث فى  -  32

 142122برلم       25121154، تارٌخ :  2124  2512/2/35الحمراوى للرخام  التجدٌد الرابع  -  32

 123252برلم       25121154، تارٌخ :  2122  2512/2/25  التجدٌد االول فى دمحم عبد الخالك ابراهٌم دمحم -  45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155261برلم       25121154، تارٌخ :  2124  2516/6/2د. محمود دمحم محمود كالوى  التجدٌد السابع  -  41

 126125 برلم      25121154، تارٌخ :  2123  2512/3/12على حسن مصطفى عصفور  التجدٌد االول  -  42

 125154برلم       25121154، تارٌخ :  2162  2516/2/12هانً محروس عبدالفتاح علً  التجدٌد الثانى فى  -  43

 121126برلم       25121154، تارٌخ :  2122  2512/1/22حسن احمد حسن محمود  التجدٌد االول فى  -  44

 124315برلم       25121154، تارٌخ :  2224  2512/12/4ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد  التجدٌد االول  -  45

 124352برلم       25121154، تارٌخ :  2122  2512/12/14اٌهاب محمود عبد السالم اسماعٌل  التجدٌد االول  -  46

 123222برلم       25121154، تارٌخ :  2123  2512/2/24طه كمال دمحم عبد العظٌم  التجدٌد االول فى  -  42

 121525برلم       25121154، تارٌخ :  2122  2512/2/22ناصر رجب عبد العلٌم السٌد  التجدٌد الثانى فى  -  42

 125655برلم       25121154، تارٌخ :  2251  2512/11/14بدر عبد السالم ابراهٌم الالوندى  التجدٌد الثانً  -  42

 154352برلم       25121154، تارٌخ :  2124  2555/5/31سعٌد عبدالممصود سنهورى  التجدٌد االول  -  55

 154352برلم       25121154، تارٌخ :  2125  2515/5/31سعٌد عبدالممصود سنهورى  التجدٌد الثانً  -  51

 154352برلم       25121154، تارٌخ :  2126  2515/5/31سعٌد عبدالممصود سنهورى  التجدٌد الثالث  -  52
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 122246برلم       25121113، تارٌخ :  2443  2512/2/24مصطفى كمال كمال حمد  التجدٌد الثانً  -  162

برلم       25121113، تارٌخ :  2443  2512/2/24الكمال لالدوات الكهربائٌه  التجدٌد الثانً -مصطفى كمال كمال حمد -  163

122246 

 124222برلم       25121113، تارٌخ :  2466  2512/4/12سعد عبد الجواد عبد السالم دمحم  التجدٌد الثانً  -  164

 155523برلم       25121113، تارٌخ :  2465  2512/5/3مها  شفٌك  عطٌه سلٌمان  التجدٌد الرابع -  165

 132122برلم       25121113، تارٌخ :  2422  2512/11/25مكتب نور لالستٌراد  التجدٌد الخامس فى  -  166

 131632برلم       25121114، تارٌخ :  2515  2516/2/22مرفت سعد دٌاب  التجدٌد الخامس فى  -  162

 122356برلم       25121114، تارٌخ :  2511  2516/11/1راجى احمد نصر الدٌن شعبان  التجدٌد االول فى  -  162

 131522برلم       25121114، تارٌخ :  2512  2516/2/15معه عبد المادر  التجدٌد الخامس دمحم السٌد ج -  162

 132555برلم       25121114، تارٌخ :  2542  2512/15/22مصطفى كامل دمحم دمحم  التجدٌد الخامس فى  -  125

 123262برلم       25121114:  ، تارٌخ 2552  2512/2/2الحسٌن سعٌد على احمد دمحم  التجدٌد االول فى  -  121

 122311برلم       25121114، تارٌخ :  2515  2512/2/5دمحم عبد هللا دمحم عبد هللا  التجدٌد الثانً  -  122

 112452برلم       25121114، تارٌخ :  2522  2554/15/25طارق محمود عبدالواحد  التجدٌد الرابع فى  -  123

 112452برلم       25121114، تارٌخ :  2522  2552/15/25حد  التجدٌد الخامس فى طارق محمود عبدالوا -  124

 112452برلم       25121114، تارٌخ :  2535  2514/15/25طارق محمود عبدالواحد  التجدٌد السادس فى  -  125

 112452برلم       25121114، تارٌخ :  2531  2512/15/25طارق محمود عبدالواحد  التجدٌد السابع فى  -  126

،  2546  2512/12/2الدبابى لالسمده و المستلزمات الزراعٌه  التجدٌد الثانى فى -جمعه عبد المنعم عبد الخالك الدبابى -  122

 123522برلم       25121114تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122122   برلم    25121114، تارٌخ :  2422  2516/4/2عمرو دمحم جابر احمد  التجدٌد االول فى  -  122

 122124برلم       25121114، تارٌخ :  2552  2512/2/3احمد فتحى احمد البنا  التجدٌد الثانى فى  -  122

 135512برلم       25121114، تارٌخ :  2512  2512/15/3عماد أخنوخ فوزى أخنوخ  التجدٌد الخامس فى  -  125

 122324برلم       25121114، تارٌخ :  2522  2516/5/22االول فى دمحم عبد الؽنى السٌد احمد هدهود  التجدٌد  -  121

 114632برلم       25121114، تارٌخ :  2532  2515/2/25سٌد سعد السٌد على  التجدٌد السادس فى  -  122

 122264برلم       25121114، تارٌخ :  2513  2512/2/12احمد دمحم سلٌمان عبده سلٌمان  التجدٌد األول فى  -  123

 152555برلم       25121114، تارٌخ :  2523  2512/11/13سامى على عبدهللا بدر  التجدٌد الرابع  -  124

 124251برلم       25121114، تارٌخ :  2532  2554/2/2خلؾ امٌن دمحم بخٌت  التجدٌد الرابع فى  -  125

 124251برلم       25121114، تارٌخ :  2532  2552/2/2خلؾ امٌن دمحم بخٌت  التجدٌد الخامس فى  -  126

 124251برلم       25121114، تارٌخ :  2545  2514/2/2خلؾ امٌن دمحم بخٌت  التجدٌد السادس فى  -  122

 123626برلم       25121114، تارٌخ :  2552  2512/12/16دمحم محمود احمد دمحم عبد الداٌم  التجدٌد الثانى فى  -  122

 123225برلم       25121112، تارٌخ :  2562  2512/11/1ئل دمحم طاهر شحاته  التجدٌد الثانى فى وا -  122

 144122برلم       25121112، تارٌخ :  2555  2512/3/14احمد حسنٌن على منصور  التجدٌد االول  -  125

 162566برلم       25121112تارٌخ :  ، 2525  2512/12/25السٌد حلمً محمود عبدالرحمن  التجدٌد الثالث فى  -  121

 144122برلم       25121112، تارٌخ :  2554  2513/2/15احمد حسنٌن على منصور  التجدٌد الثالث  -  122

 144122برلم       25121112، تارٌخ :  2556  2512/2/15احمد حسنٌن على منصور  التجدٌد الرابع  -  123

برلم       25121112، تارٌخ :  2562  2512/3/22سالمة للتخلٌص الجمركً  التجدٌد الثانً احمد دمحم سالمة محمود  -  124

121222 

 132626برلم       25121112، تارٌخ :  2521  2512/4/2رٌمون شكرى عبد الشهٌد  التجدٌد الخامس فى  -  125

 123522برلم       25121112: ، تارٌخ  2562  2512/3/13خضرة صالح دمحم مصطفً  التجدٌد االول  -  126

 123251برلم       25121112، تارٌخ :  2551  2512/2/12احمد محمود فهمى عبد الرحمن  التجدٌد االول  -  122

 124353برلم       25121112، تارٌخ :  2552  2512/2/12جٌد جوده  جٌد  التجدٌد السادس  -  122

 124222برلم       25121112، تارٌخ :  2524  2512/11/26ٌد االول سمٌر لطفى شنوده ارمانٌوس  التجد -  122

 23214برلم       25121112، تارٌخ :  2525  2512/11/13صٌدلٌه د/ ابراهٌم دمحم موسى  التجدٌد االول  -  255

 122226برلم       25121112، تارٌخ :  2615  2512/4/13دمحم سمٌر خلٌل ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  251

 146235برلم       25121112، تارٌخ :  2521  2512/5/2حسن حسن حسن العاصى  التجدٌد الرابع  -  252

 122411برلم       25121112، تارٌخ :  2525  2512/2/14اسعد ابراهٌم سالمه سلٌمان  التجدٌد الثانً  -  253

 22153برلم       25121112، تارٌخ :  2652  2512/2/13عبدالحمٌد دمحم حمٌد ونوح  التجدٌد التاسع  -  254

 22153برلم       25121112، تارٌخ :  2652  2512/2/13محالت نوح  التجدٌد التاسع  -  255



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 136425برلم       25121112، تارٌخ :  2612  1222/2/13خلؾ ابراهٌم دمحم  التجدٌد االول  -  256

 22326برلم       25121112، تارٌخ :  2614  2512/2/16جدٌد الخامس دمحم عادل حسن كمال الشوٌرى  الت -  252

 121363برلم       25121112، تارٌخ :  2654  2512/3/4عوض رزق جاد هللا مراجع  التجدٌد االول  -  252

 23214برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2514/2/25صٌدلٌه ابراهٌم  التجدٌد السابع  -  252

 23214برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2512/2/25ٌدلٌه ابراهٌم  التجدٌد الثامن ص -  215

برلم       25121112، تارٌخ :  2616  2515/5/25مصطفً للرحالت )مصطفً فرج اسماعٌل(  التجدٌد الثانى فى  -  211

162225 

 124564برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2512/15/14اسراء نجم الدٌن دمحم دمحم ابو العطا  التجدٌد االول  -  212

 121212برلم       25121112، تارٌخ :  2524  2512/5/4سٌد حسن عبد الهادي علً  التجدٌد الثانى فى  -  213

 155225برلم       25121112، تارٌخ :  2655  2512/3/21حسٌن اسماعٌل دمحم على  التجدٌد الرابع  -  214

 22326برلم       25121112، تارٌخ :  2613  2512/4/21عادل حسن كمال الشوبرى  التجدٌد الرابع  دمحم -  215

 121164برلم       25121112، تارٌخ :  2632  2512/2/3عماد ٌوسؾ زكى ٌوسؾ جرجس  التجدٌد االول  -  216

 125153برلم       25121112رٌخ : ، تا 2622  2515/5/12دمحم عبد الحمٌد السٌد احمد  التجدٌد االول  -  212

 122222برلم       25121112، تارٌخ :  2663  2512/2/3دمحم عبد المنعم زكى ابراهٌم  التجدٌد االول فى  -  212

 124265برلم       25121112، تارٌخ :  2622  2512/11/25دمحم حسٌن فهمى عبد العظٌم  التجدٌد االول  -  212

 122462برلم       25121112، تارٌخ :  2625  2512/5/2 المصراوى  التجدٌد االول أمال عطٌه دمحم -  225

 121222برلم       25121112، تارٌخ :  2661  2512/6/13دمحم محمود دمحم حجاب  تجدٌد اول -  221

 122162لم   بر    25121112، تارٌخ :  2623  2512/2/35صالح ابراهٌم دمحم ابراهٌم  التجدٌد االول  -  222

 125635برلم       25121112، تارٌخ :  2641  2516/4/13شرؾ علً شرؾ عبدهللا  التجدٌد الثانً  -  223

 116422برلم       25121112، تارٌخ :  2664  2516/4/3محمود السٌد على البرلسى  التجدٌد السادس  -  224

 163614برلم       25121112، تارٌخ :  2636  2512/2/22طارق احمد ابراهٌم محمود  التجدٌد الثالث فى  -  225

 111252برلم       25121112، تارٌخ :  2633  2512/2/26سمٌر احمد دمحم عبدالكرٌم  التجدٌد السابع فى  -  226

 122162برلم       25121112، تارٌخ :  2622  2512/15/2صالح ابراهٌم دمحم  التجدٌد السادس  -  222

برلم       25121112، تارٌخ :  2622  2512/15/2صالح ابراهٌم دمحم  التجدٌد السادس  -ح للمالبس الجاهزه صال -  222

122162 

 162261برلم       25121112، تارٌخ :  2642  2552/4/2سالمه احمد سلٌمان عرفات  التجدٌد االول  -  222

 162261برلم       25121112، تارٌخ :  2655  2513/4/2سالمه احمد سلٌمان عرفات  التجدٌد الثانً  -  235

 162261برلم       25121112، تارٌخ :  2651  2512/4/2سالمه احمد سلٌمان عرفات  التجدٌد الثالث  -  231

 123356برلم       25121112، تارٌخ :  2632  2512/5/6كرٌم ابراهٌم حسنٌن دمحم  التجدٌد االول  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 124222برلم       25121112، تارٌخ :  2646  2512/6/12على هاشم  التجدٌد الثانً  هبه سمٌر -  233

 122222برلم       25121112، تارٌخ :  2622  2516/2/26دمحم مهدى عثمان مهدى  التجدٌد االول  -  234

 163221برلم       25121125، تارٌخ :  2625  2513/11/4زٌدان دمحم زٌدان فاٌد  التجدٌد الثانً  -  235

 163221برلم       25121125، تارٌخ :  2626  2512/11/4زٌدان دمحم زٌدان فاٌد  التجدٌد الثالث  -  236

 122555برلم       25121125، تارٌخ :  2625  2516/12/12عصام مدح دمحم عبد المادر الجبالى  التجدٌد االول  -  232

 122225برلم       25121125، تارٌخ :  2255  2512/11/4الثانى فى خمٌس صدٌك صابر سنجاب  التجدٌد  -  232

 125212برلم       25121125، تارٌخ :  2626  2512/2/11مسعود السٌد مسعود مسعود  التجدٌد الثانً  -  232

 121523برلم       25121125، تارٌخ :  2625  2512/4/15عادل السٌد طلبه دمحم سالمه  التجدٌد االول  -  245

 122524برلم       25121125، تارٌخ :  2622  2512/2/25احمد احمد على محمود  تجدٌد ثان -  241

 123625برلم       25121125، تارٌخ :  2622  2512/2/25احمد عبد العال مرسى على  التجدٌد االول  -  242

 123625برلم       25121125، تارٌخ :  2622  2512/2/25احمد عبد العال مرسى على  التجدٌد الثانً  -  243

 124352برلم       25121125، تارٌخ :  2625  2512/12/3عاطؾ احمد عبد الصبور عثمان  التجدٌد االول  -  244

، تارٌخ :  2622  2515/2/12مسعود السٌد مسعود مسعود )المسعود لالستثمار العمارى و التنمٌه(  التجدٌد االول  -  245

 125212برلم       25121125

 165332برلم       25121125، تارٌخ :  2625  2512/5/4صالح الدٌن علً عبد المنعم  التجدٌد الثالث  -  246

    25121125، تارٌخ :  2625  2512/5/4االسم التجارى " صالح الدٌن على الصؽٌر عبد المنعم "  التجدٌد الثالث  -  242

 165332برلم   

 122224برلم       25121125، تارٌخ :  2252  2513/2/2فوت بهجت على سلٌم  التجدٌد االول امٌرة ص -  242

 122224برلم       25121125، تارٌخ :  2253  2512/2/2امٌرة صفوت بهجت على سلٌم  التجدٌد الثانً  -  242

 122222برلم       25121121خ : ، تارٌ 2262  2512/15/3دمحم الحبشى ٌوسؾ عبد الموجود ٌوسؾ  تجدٌد اول -  255

 155426برلم       25121121، تارٌخ :  2252  2512/4/14نجوى حامد على المنشاوى  التجدٌد الرابع  -  251

 121123برلم       25121121، تارٌخ :  2245  2512/1/22السٌد ضٌفً هابٌل فضل  التجدٌد االول  -  252

 125314برلم       25121121، تارٌخ :  2265  2512/2/22التجدٌد االول   مصطفى خلٌفه احمد على هرٌدى -  253

 151252برلم       25121121، تارٌخ :  2212  2512/2/6على صادق على احمد  التجدٌد الرابع فى  -  254

، تارٌخ :  2212  2512/2/6المتحده للخدمات العامه والتنظٌؾ / على صادق على احمد  التجدٌد الرابع فى  -  255

 151252برلم       25121121

 142315برلم       25121121، تارٌخ :  2236  2552/6/2سمٌر سٌؾ الدٌن البسطوٌسى  التجدٌد الثانً  -  256

 142315برلم       25121121، تارٌخ :  2232  2513/6/2سمٌر سٌؾ الدٌن البسطوٌسى  التجدٌد الثالث  -  252

 142315برلم       25121121، تارٌخ :  2232  2512/6/2البسطوٌسى  التجدٌد الرابع سمٌر سٌؾ الدٌن  -  252

 142315برلم       25121121، تارٌخ :  2236  2552/6/2سمٌر سٌؾ الدٌن البسطوٌسى شداد  التجدٌد الثانً  -  252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 142315برلم       25121121:  ، تارٌخ 2232  2513/6/2سمٌر سٌؾ الدٌن البسطوٌسى شداد  التجدٌد الثالث  -  265

 142315برلم       25121121، تارٌخ :  2232  2512/6/2سمٌر سٌؾ الدٌن البسطوٌسى شداد  التجدٌد الرابع  -  261

 123454برلم       25121121، تارٌخ :  2252  2514/11/15خمٌس احمد صبره رزق عبد ربه  التجدٌد االول فى  -  262

 123454برلم       25121121، تارٌخ :  2252  2512/11/15بره رزق عبد ربه  التجدٌد الثانى فى خمٌس احمد ص -  263

 132265برلم       25121121، تارٌخ :  2241  2555/3/14دمحم عبدالجواد حلمى عبدالجواد  التجدٌد االول  -  264

 132265برلم       25121121، تارٌخ :  2242  2555/3/14دمحم عبدالجواد حلمى عبدالجواد  التجدٌد الثانى فى  -  265

 132265برلم       25121121، تارٌخ :  2243  2515/3/14دمحم عبدالجواد حلمى عبدالجواد  التجدٌد الثالث فى  -  266

 132265برلم       25121121، تارٌخ :  2244  2515/3/14دمحم عبدالجواد حلمى عبدالجواد  التجدٌد الرابع فى  -  262

 21612برلم       25121121، تارٌخ :  2222  2554/6/12دكتور ه فاتن محمود  على عٌسوى  التجدٌد الخامس فى  -  262

 21612برلم       25121121، تارٌخ :  2222  2552/6/12دكتور ه فاتن محمود  على عٌسوى  التجدٌد السادس فى  -  262

 21612برلم       25121121، تارٌخ :  2235  2514/6/12التجدٌد السابع فى دكتور ه فاتن محمود  على عٌسوى   -  225

 21612برلم       25121121، تارٌخ :  2231  2512/6/12دكتور ه فاتن محمود  على عٌسوى  التجدٌد الثامن فى  -  221

برلم       25121121خ : ، تارٌ 2251  2511/11/21اٌمن رمضان فتح الباب عبد الرسول  التجدٌد االول فى  -  222

122255 

برلم       25121121، تارٌخ :  2252  2516/11/21اٌمن رمضان فتح الباب عبد الرسول  التجدٌد الثانى فى  -  223

122255 

 151564برلم       25121124، تارٌخ :  2225  2514/6/12طارق دمحم دمحم عبد هللا  التجدٌد الثالث  -  224

 151564برلم       25121124، تارٌخ :  2221  2512/6/12دمحم عبد هللا  التجدٌد الرابع  طارق دمحم -  225

 122236برلم       25121124، تارٌخ :  2223  2512/2/35حسٌن جاد هللا عبد السالم جاد هللا  تجدٌد ثان -  226

 24634برلم       25121124، تارٌخ :  2222  2514/2/22سعاد السٌد دمحم حسن  التجدٌد السابع  -  222

 24634برلم       25121124، تارٌخ :  2222  2512/2/22سعاد السٌد دمحم حسن  التجدٌد الثامن  -  222

 125211برلم       25121124، تارٌخ :  2222  2511/5/4منً عطٌه فهمً تادرس  التجدٌد االول  -  222

 125211برلم       25121124، تارٌخ :  2221  2516/5/4منً عطٌه فهمً تادرس  التجدٌد الثانً  -  225

 122614برلم       25121124، تارٌخ :  2223  2516/6/23محمود جمال محمود دمحم عفٌفى  التجدٌد االول فى  -  221

 152223برلم       25121124، تارٌخ :  2226  2512/4/24طارق عبدالجلٌل ابراهٌم سعد  التجدٌد الثالث  -  222

 132252برلم       25121124، تارٌخ :  2252  2511/1/22حمدى عبدالمجٌد مراد حسن  التجدٌد الثالث  -  223

 132252برلم       25121124، تارٌخ :  2215  2516/1/22حمدى عبدالمجٌد مراد حسن  التجدٌد الرابع  -  224

 155226برلم       25121124، تارٌخ :  2251  2554/6/5احمد عبد الحمٌد احمد الشحات  التجدٌد االول  -  225

 155226برلم       25121124، تارٌخ :  2252  2552/6/5احمد عبد الحمٌد احمد الشحات  التجدٌد الثانً  -  226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 155226برلم       25121124، تارٌخ :  2253  2514/6/5احمد عبد الحمٌد احمد الشحات  التجدٌد الثالث  -  222

 155226برلم       25121124، تارٌخ :  2254  2512/6/5مد عبد الحمٌد احمد الشحات  التجدٌد الرابع اح -  222

 123522برلم       25121124، تارٌخ :  2225  2512/3/12دمحم رجب احمد على صافى  التجدٌد األول فى  -  222

 152425برلم       25121124، تارٌخ :  2252  2512/3/4عبد السالم عبد البارى عثمان  التجدٌد الثالث  -  225

 163322برلم       25121124، تارٌخ :  2211  2512/2/26رامً جمال السٌد خلٌل  التجدٌد الثالث  -  221

 2211  2512/2/26تعدٌل االسم التجارى / رامى جمال السٌد خلٌل المؽربى ) نظارات رامى المؽربى (  التجدٌد الثالث  -  222

 163322برلم       25121124:  ، تارٌخ

 125522برلم       25121124، تارٌخ :  2256  2511/4/5ولٌد سمٌر احمد عبدالمحسن  التجدٌد االول  -  223

 125522برلم       25121124، تارٌخ :  2252  2516/4/5ولٌد سمٌر احمد عبدالمحسن  التجدٌد الثانً  -  224

 125262برلم       25121124، تارٌخ :  2226  2515/2/2التجدٌد االول   وداد ابراهٌم خلٌل شحاته -  225

 122323برلم       25121124، تارٌخ :  2223  2514/2/6نبٌل مصطفى عبد العزٌز مصطفى  التجدٌد االول  -  226

 122323برلم       25121124، تارٌخ :  2224  2512/2/6نبٌل مصطفى عبد العزٌز مصطفى  التجدٌد الثانً  -  222

 124123برلم       25121124، تارٌخ :  2222  2512/11/15سمٌر حسن على حسن  التجدٌد االول  -  222

 121235برلم       25121124، تارٌخ :  2222  2512/5/12عزٌزة فوزي حكٌم مرزوق  التجدٌد الثانً  -  222

 121252برلم       25121124، تارٌخ :  2225  2512/5/22دمحم مصطفى دمحم حنفى دمحم  التجدٌد األول فى  -  355

 123422برلم       25121125، تارٌخ :  2242  2512/5/12مدحت رمزى بشاى شحاته  التجدٌد االول فى  -  351

برلم       25121125، تارٌخ :  2244  2512/15/21عبد العزٌز رمضان عبد الهادى ٌحٌى  التجدٌد الثانى فى  -  352

123122 

 162222برلم       25121125، تارٌخ :  2231  2516/1/23فؤاد صبحً عزٌز  التجدٌد الثانً  -  353

 126165برلم       25121125، تارٌخ :  2262  2512/4/22ابراهٌم بخٌت ابو زٌد احمد  التجدٌد األول فى  -  354

 122126برلم       25121125، تارٌخ :  2226  2512/2/22دمحم ابراهٌم دمحم اسماعٌل  التجدٌد الثانى فى  -  355

    25121125، تارٌخ :  2212  2512/2/12الصؽٌر للمماوالت العمومٌة  التجدٌد الثانً -رمضان احمد دمحم الصؽٌر -  356

 121512برلم   

 121246م   برل    25121125، تارٌخ :  2255  2512/11/2دمحم جابر دمحم احمد  التجدٌد الخامس فى  -  352

 121246برلم       25121125، تارٌخ :  2256  2512/11/2دمحم جابر دمحم احمد  التجدٌد السادس فى  -  352

 164412برلم       25121125، تارٌخ :  2266  2512/1/13ولٌد فهمً السٌد ابراهٌم  التجدٌد الثالث فى  -  352

 121143برلم       25121125، تارٌخ :  2224  2516/6/4انً دمحم سعٌد دمحم عبد الحمٌد  التجدٌد الث -  315

برلم       25121125، تارٌخ :  2242  2512/4/24احمد زكى موسى برٌمع  التجدٌد األول فى -برٌمع للفضٌات -  311

121652 

 125522   برلم    25121125، تارٌخ :  2233  2513/11/12مصطفى سعد السباعى على  التجدٌد االول فى  -  312



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 125522برلم       25121125، تارٌخ :  2234  2512/11/12مصطفى سعد السباعى على  التجدٌد الثانى فى  -  313

 151233برلم       25121125، تارٌخ :  2254  2512/2/16دمحم عبدالخبٌر متولى السٌد  التجدٌد الرابع فى  -  314

 151326برلم       25121125، تارٌخ :  2232  2512/4/15جدٌد االول عادل ابراهٌم احمد حسن سلٌمان  الت -  315

 122221برلم       25121125، تارٌخ :  2222  2512/2/25السٌد درباله ابراهٌم درباله  التجدٌد االول فى  -  316

 125222برلم       25121125، تارٌخ :  2241  2512/2/12انور دمحم عبدالمنعم حسن  التجدٌد السادس فى  -  312

 151326برلم       25121125، تارٌخ :  2232  2512/2/12عادل ابراهٌم احمد حسن  التجدٌد الرابع  -  312

 125625برلم       25121125، تارٌخ :  2232  2512/2/13انعام محمود على نصر  التجدٌد االول فى  -  312

 125625برلم       25121125، تارٌخ :  2245  2512/2/13انعام محمود على نصر  التجدٌد الثانى فى  -  325

برلم       25121125، تارٌخ :  2255  2512/2/11احمد زكى موسى برٌمع  التجدٌد األول فى -برٌمع للفضٌات  -  321

121652 

 166221برلم       25121125، تارٌخ :  2222  2512/2/22دمحم احمد دمحم ابراهٌم  التجدٌد الثالث فى  -  322

 23544برلم       25121125، تارٌخ :  2246  2512/2/5السٌد دمحم دمحم سالم  التجدٌد الثامن فى  -  323

 123462برلم       25121125، تارٌخ :  2252  2512/11/22دمحم سٌد احمد عبد المجٌد  التجدٌد الثانى فى  -  324

 124225برلم       25121125، تارٌخ :  2265  2512/11/26 دمحم حسٌن دمحم دمحم على  التجدٌد االول فى -  325

 152252برلم       25121126، تارٌخ :  2212  2516/2/14سامى محمود دمحم احمد  التجدٌد الثالث فى  -  326

 22342برلم       25121126، تارٌخ :  2262  2512/2/16السٌد عطٌه دمحم امام  تجدٌد تاسع -  322

 155525برلم       25121126، تارٌخ :  2225  2512/2/25 احمد احمد جاد  التجدٌد الرابع فى احمد دمحم -  322

برلم       25121126، تارٌخ :  2215  2515/12/22رمضان جاد الكرٌم محمود هرٌدى  التجدٌد االول فى  -  322

126622 

 63526برلم       25121126: ، تارٌخ  2224  1224/2/22عبده حسن علً  التجدٌد الثالث  -  335

 63526برلم       25121126، تارٌخ :  2225  1222/2/22عبده حسن علً  التجدٌد الرابع  -  331

 63526برلم       25121126، تارٌخ :  2226  1224/2/22عبده حسن علً  التجدٌد الخامس  -  332

 63526برلم       25121126ارٌخ : ، ت 2222  1222/2/22عبده حسن علً  التجدٌد السادس  -  333

 63526برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2554/2/22عبده حسن علً  التجدٌد السابع  -  334

 63526برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2552/2/22عبده حسن علً  التجدٌد الثامن  -  335

 63526برلم       25121126، تارٌخ :  2255  2514/2/22عبده حسن علً  التجدٌد التاسع  -  336

 142366برلم       25121126، تارٌخ :  2221  2553/2/15مرزوله ابراهٌم دمحم السٌد  التجدٌد االول فى  -  332

 142366برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2552/2/15مرزوله ابراهٌم دمحم السٌد  التجدٌد الثانى فى  -  332

 142366برلم       25121126، تارٌخ :  2223  2513/2/15ه ابراهٌم دمحم السٌد  التجدٌد الثالث فى مرزول -  332



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 142366برلم       25121126، تارٌخ :  2225  2512/2/15مرزوله ابراهٌم دمحم السٌد  التجدٌد الرابع فى  -  345

 132464برلم       25121126، تارٌخ :  2223  2512/11/12حمدى طه احمد بخٌت  التجدٌد األول فى  -  341

 162525برلم       25121126، تارٌخ :  2225  2512/5/25امل علً السٌد الخواجه  التجدٌد الثالث  -  342

برلم       25121126، تارٌخ :  2262  2513/12/2عبدالرؤوؾ حسن دٌاب  التجدٌد الرابع  -مكه للزجاج والبراوٌز  -  343

135322 

برلم       25121126، تارٌخ :  2262  2512/12/2عبدالرؤوؾ حسن دٌاب  التجدٌد الخامس  -مكه للزجاج والبراوٌز  -  344

135322 

 134626برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2552/2/1السٌد سعٌد السٌد حسنٌن  التجدٌد الثالث فى  -  345

 134626برلم       25121126، تارٌخ :  2225  2513/2/1فى  السٌد سعٌد السٌد حسنٌن  التجدٌد الرابع -  346

 134626برلم       25121126، تارٌخ :  2221  2512/2/1السٌد سعٌد السٌد حسنٌن  التجدٌد الخامس فى  -  342

 121612برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2512/4/23ولٌد مسعود دمحم كرٌم  التجدٌد الثانً  -  342

 165326برلم       25121126، تارٌخ :  2252  2552/5/5احمد فوزى دمحم سالم  التجدٌد االول  -  342

 165326برلم       25121126، تارٌخ :  2252  2514/5/5احمد فوزى دمحم سالم  التجدٌد الثانً  -  355

 165326برلم       25121126، تارٌخ :  2252  2512/5/5احمد فوزى دمحم سالم  التجدٌد الثالث  -  351

 121221برلم       25121126، تارٌخ :  2256  2512/5/11شولً عبدالفتاح دمحم شحاته  التجدٌد الثانى فى  -  352

 152122برلم       25121126، تارٌخ :  2215  2516/15/25سامى محمود عبد العال احمد  التجدٌد السابع فى  -  353

 161451برلم       25121126، تارٌخ :  2224  2512/11/25التجدٌد الثالث فى  دمحم دمحم دمحم بكٌر  -  354

 165522برلم       25121122، تارٌخ :  2246  2552/4/4دمحم السٌد محمود عبدالاله  التجدٌد االول  -  355

 165522برلم       25121122، تارٌخ :  2242  2514/4/4دمحم السٌد محمود عبدالاله  التجدٌد الثانً  -  356

 165522برلم       25121122، تارٌخ :  2242  2512/4/4دمحم السٌد محمود عبدالاله  التجدٌد الثالث  -  352

  2512/2/14دمحم بكر دمحم بكر "  التجدٌد االول -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح " المصرٌه للمماوالت واالنشاءات المتكامله  -  352

 123226برلم       25121122، تارٌخ :  2221

برلم       25121122، تارٌخ :  2221  2512/2/14دمحم بكر دمحم بكر  التجدٌد االول -بكر لالنشاءات والمماوالت  -  352

123226 

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2236  2556/2/6كمال دمحم دمحم ٌوسؾ  التجدٌد السابع فى  -  365

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2511/2/6ٌوسؾ  التجدٌد  الثامن فى  كمال دمحم دمحم -  361

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2516/2/6كمال دمحم دمحم ٌوسؾ  التجدٌد التاسع فى  -  362

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2236  2556/2/6حلوانى . ن. دمحم دمحم ٌوسؾ  التجدٌد السابع فى  -  363

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2511/2/6حلوانى . ن. دمحم دمحم ٌوسؾ  التجدٌد  الثامن فى  -  364

 22512برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2516/2/6حلوانى . ن. دمحم دمحم ٌوسؾ  التجدٌد التاسع فى  -  365



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  2236  2556/2/6بح / كمال دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلدٌه  التجدٌد السابع فى تعدٌل اإلسم التجارى لٌص -  366

 22512برلم       25121122تارٌخ : 

،  2232  2511/2/6تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / كمال دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلدٌه  التجدٌد  الثامن فى  -  362

 22512لم   بر    25121122تارٌخ : 

،  2232  2516/2/6تعدٌل اإلسم التجارى لٌصبح / كمال دمحم دمحم ٌوسؾ لتجاره المنتجات الجلدٌه  التجدٌد التاسع فى  -  362

 22512برلم       25121122تارٌخ : 

 151221برلم       25121122، تارٌخ :  2226  2554/2/35احمد عبدالمادر دمحم زٌتون  التجدٌد االول  -  362

 151221برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2552/2/35احمد عبدالمادر دمحم زٌتون  التجدٌد الثانً  -  325

 151221برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2514/2/35احمد عبدالمادر دمحم زٌتون  التجدٌد الثالث  -  321

 151221برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/2/35احمد عبدالمادر دمحم زٌتون  التجدٌد الرابع  -  322

 122233برلم       25121122، تارٌخ :  2251  2514/2/13اٌمن السٌد دمحم ابراهٌم  التجدٌد االول فى  -  323

 122233برلم       25121122، تارٌخ :  2252  2512/2/13اٌمن السٌد دمحم ابراهٌم  التجدٌد الثانى فى  -  324

 123125برلم       25121122، تارٌخ :  2255  2511/12/25هشام عبد الوهاب دمحم عبد الحى  التجدٌد االول فى  -  325

 123125برلم       25121122، تارٌخ :  2256  2516/12/25هشام عبد الوهاب دمحم عبد الحى  التجدٌد الثانى فى  -  326

 165355برلم       25121122، تارٌخ :  2242  2552/4/22االول فى  عادل عبدالمالن اسماعٌل عمر  التجدٌد -  322

 165355برلم       25121122، تارٌخ :  2255  2514/4/22عادل عبدالمالن اسماعٌل عمر  التجدٌد الثانى فى  -  322

 165355رلم   ب    25121122، تارٌخ :  2252  2512/4/22عادل عبدالمالن اسماعٌل عمر  التجدٌد الثالث  -  322

 124122برلم       25121122، تارٌخ :  2231  2512/11/6اسالم سعد دمحم السٌد زحٌر  التجدٌد االول فى  -  325

 136244برلم       25121122، تارٌخ :  2225  2512/5/14احمد دمحم السٌد ابو عٌد  التجدٌد الخامس فى  -  321

 63526برلم       25121122، تارٌخ :  2251  2512/2/22عبده حسن علً  التجدٌد العاشر  -  322

 136363برلم       25121122، تارٌخ :  2244  2512/6/15السٌد احمد السٌد الرفاعى  التجدٌد الخامس  -  323

 123512برلم       25121122، تارٌخ :  2226  2512/2/22سعد عبد الاله عبد الرحمن علً  التجدٌد االول  -  324

 132552برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2555/2/15نبٌل دمحم عبدالحلٌم  التجدٌد االول فى  -  325

 132552برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2555/2/15نبٌل دمحم عبدالحلٌم  التجدٌد الثانى فى  -  326

 132552برلم       25121122ارٌخ : ، ت 2222  2515/2/15نبٌل دمحم عبدالحلٌم  التجدٌد الثالث فى  -  322

 132552برلم       25121122، تارٌخ :  2225  2515/2/15نبٌل دمحم عبدالحلٌم  التجدٌد الرابع فى  -  322

، تارٌخ :  2225  2512/2/12دمحم بدوى الوردانى عبد اللطٌؾ ) بدوى لالستٌراد والتجارة (  التجدٌد الثانى فى  -  322

 122521م   برل    25121122

برلم       25121122، تارٌخ :  15551  2512/11/11عبد الكرٌم عبد الفتاح عبد الكرٌم ابو هٌبه  التجدٌد االول  -  325

126436 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121122، تارٌخ :  15552  2512/11/11عبد الكرٌم عبد الفتاح عبد الكرٌم ابو هٌبه  التجدٌد الثانً  -  321

126436 

 135122برلم       25121122، تارٌخ :  2221  2512/15/26لشحات عبدالحافظ احمد حسن  تجدٌد خامسا -  322

 151442برلم       25121122، تارٌخ :  2223  2512/2/26عادل بندارى دمحم بندارى  التجدٌد الرابع فى  -  323

 122432برلم       25121122، تارٌخ :  2223  2513/2/22محمود سعد الدٌن دمحم دمحم  التجدٌد االول فى  -  324

 122432برلم       25121122، تارٌخ :  2224  2512/2/22محمود سعد الدٌن دمحم دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  325

 121536برلم       25121122، تارٌخ :  2221  2511/5/24مصطفً محمود ابراهٌم محمود  التجدٌد االول فى  -  326

 121536برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2516/5/24ً محمود ابراهٌم محمود  التجدٌد الثانى فى مصطف -  322

 162154برلم       25121122، تارٌخ :  15555  2512/12/22ابراهٌم صالح جرجس صالح  التجدٌد الثالث فى  -  322

 121232برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/5/13نبٌله على دمحم طاحون  التجدٌد االول فى  -  322

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  2512/4/2شركه المهندسٌن للتعمٌر واالستثمار العماري ) اسامه ابراهٌم وعاطؾ ابراهٌم وشرٌكتهما (  التجدٌد الثالث  -  1

 162252لم   بر    25121153، تارٌخ :  2164

  2512/4/2شركه المهندسٌن للتعمٌر واالستثمار العمارى ) اسامه ابراهٌم خلٌل وعاطؾ ابراهٌم خلٌل (  التجدٌد الثالث  -  2

 162252برلم       25121153، تارٌخ :  2164

  2512/4/2التجدٌد الثالث   شركه المهندسٌن للتعمٌر واالستثمار العماري ) اسامه ابراهٌم وعاطؾ ابراهٌم وشرٌكتهما ( -  3

 162252برلم       25121153، تارٌخ :  2164

  2512/4/2شركه المهندسٌن للتعمٌر واالستثمار العمارى ) اسامه ابراهٌم خلٌل وعاطؾ ابراهٌم خلٌل (  التجدٌد الثالث  -  4

 162252برلم       25121153، تارٌخ :  2164

 152635برلم       25121153، تارٌخ :  2132  2512/3/25ه  التجدٌد الثالث فى ابراهٌم احمد البندارى وشرٌك -  5

 152635برلم       25121153، تارٌخ :  2132  2512/3/25فتوح صالح فتوح وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  6

، تارٌخ :  2161  2516/4/3ابع الشركه  الدولٌه لالستٌراد  والتصدٌر والتجاره  ) جوزٌؾ ادولؾ وشركاه(  التجدٌد الر -  2

 145151برلم       25121153

 132322برلم       25121153، تارٌخ :  2135  2512/12/25السٌد دمحم عبدالخالك وشركاه  التجدٌد الخامس  -  2

برلم       25121153 ، تارٌخ : 2131  2512/4/12الشركه المتحده للدٌزل )السٌد دمحم عبدالمجٌد وشركاه (  التجدٌد الثالث  -  2

165255 

 152245برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2512/1/26عبد المتاح دمحم احمد خضر وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  15

مجدى عبد الفتاح دمحم احمد خضر وشركاه  التجدٌد الثالث -ٌعدل لٌصبح/ شركه خضر لتجاره الزهور الصناعٌه ولوازمها  -  11

 152245برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2512/1/26فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 152245برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2512/1/26عبد المتاح دمحم احمد خضر وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  12

لتجدٌد الثالث مجدى عبد الفتاح دمحم احمد خضر وشركاه  ا-ٌعدل لٌصبح/ شركه خضر لتجاره الزهور الصناعٌه ولوازمها  -  13

 152245برلم       25121153، تارٌخ :  2142  2512/1/26فى 

،  2126  2512/12/11نوسكو شركه مساهمه مصرٌة  التجدٌد السابع فى  -الشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى البحار -  14

 112225برلم       25121154تارٌخ : 

،  2126  2512/12/11نوسكو شركه مساهمه مصرٌة  التجدٌد السابع فى  -لبحارالشركه الوطنٌه لخدمات النمل واعالى ا -  15

 112225برلم       25121154تارٌخ : 

برلم       25121154، تارٌخ :  2126  2516/4/22شعبان دمحم طلب و شرٌكه حفظى دمحم احمد  التجدٌد الثانً  -  16

125242 

 124155برلم       25121154، تارٌخ :  2255  2512/11/4طارق احمد وشرٌكه  التجدٌد االول فى  -  12

، تارٌخ :  2211  2512/3/16ورثة السٌد دمحم عبد اللطٌؾ عنهم كرٌم السٌد دمحم عبد اللطٌؾ وشركاه  التجدٌد االول فى  -  12

 123152برلم       25121154

 124155برلم       25121154ٌخ : ، تار 2255  2512/11/4طارق احمد وشرٌكه  التجدٌد االول فى  -  12

    25121154، تارٌخ :  2125  2512/12/24عبدالرحمن سلطان احمد وشرٌكه خلٌل عبد اللطٌؾ  التجدٌد الثالث فى  -  25

 161565برلم   

خ : ، تارٌ 2241  2512/11/22تعدٌل االسم التجارى للشركة / احمد محمود دمحم عثمان وشركاه  التجدٌد الخامس  -  21

 132125برلم       25121155

 132125برلم       25121155، تارٌخ :  2241  2512/11/22شركه احمد محمود عثمان وشركاه  التجدٌد الخامس  -  22

 124411برلم       25121155، تارٌخ :  2235  2512/4/22شركة اٌمن وادهم الهندسٌه  التجدٌد الثانى فى  -  23

 124411برلم       25121155، تارٌخ :  2235  2512/4/22كته الهندسٌة  التجدٌد الثانى فى شركة اٌمن وشرٌ -  24

 124411برلم       25121155، تارٌخ :  2235  2512/4/22شركة اٌمن وادهم الهندسٌه  التجدٌد الثانى فى  -  25

 124411برلم       25121155تارٌخ : ،  2235  2512/4/22شركة اٌمن وشرٌكته الهندسٌة  التجدٌد الثانى فى  -  26

، تارٌخ :  2244  2512/2/6عاطؾ نعمه هللا للحداٌد والبوٌات خلفاء كرٌم دمحم عاطؾ وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  22

 165425برلم       25121155

، تارٌخ :  2244  2512/2/6فى  كرٌم دمحم عاطؾ عبد المنعم نعمه هللا وشركاه  التجدٌد الثالث -شركه عاطؾ نعمه هللا  -  22

 165425برلم       25121155

احمد دمحم عاطؾ عبد المنعم نعمة هللا وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / عاطؾ نعمة هللا  -  22

 165425برلم       25121155، تارٌخ :  2244  2512/2/6

  2512/2/6كرٌم دمحم عاطؾ عبد المنعم نعمه هللا وشركاه(  التجدٌد الثالث فى -ه هللاتعدٌل االسم التجارى الى)عاطؾ نعم -  35

 165425برلم       25121155، تارٌخ :  2244

، تارٌخ :  2265  2515/2/2الفراعنه لالثاث الحدٌث ) مصطفى دمحم ابوالفضل وشركاه (  التجدٌد السادس فى  -  31

 114222برلم       25121155

 152226برلم       25121155، تارٌخ :  2266  2512/12/5خالد عبدالواحد وشركاه لعموم التصدٌر  التجدٌد الرابع  -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 152226برلم       25121155، تارٌخ :  2266  2512/12/5خالد عبد الواحد وشركاه  التجدٌد الرابع  5م -  33

، تارٌخ :  2265  2515/2/2وشركاه (  التجدٌد السادس فى الفراعنه لالثاث الحدٌث ) مصطفى دمحم ابوالفضل  -  34

 114222برلم       25121155

 142562برلم       25121155، تارٌخ :  2263  2512/5/12فاروق السٌد احمد الزرلانى وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  35

برلم       25121156، تارٌخ :  2325  2512/11/26ش . م . م .  التجدٌد السادس  -شركة جرٌتسى  للسٌاحة  -  36

125525 

 123216برلم       25121156، تارٌخ :  2222  2512/12/22اسالم المنزالوى وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  32

برلم       25121156، تارٌخ :  2222  2512/12/22عدل االسم التجارى الى/ اسالم المنزالوى و شركاه  التجدٌد الثانً  -  32

123216 

، تارٌخ :  2226  2515/11/12شاهٌن للتجارة والتوزٌع محمود دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشرٌكة  التجدٌد الثانى فى  -  32

 162543برلم       25121156

، تارٌخ :  2226  2515/11/12تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /ٌحٌى دمحم عبد المجٌد شاهٌن وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  45

 162543برلم       25121156

ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / شاهٌن للتجارة والتوزٌع  -  41

 162543برلم       25121156، تارٌخ :  2226  2515/11/12

، تارٌخ :  2226  2515/11/12كة  التجدٌد الثانى فى شاهٌن للتجارة والتوزٌع محمود دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشرٌ -  42

 162543برلم       25121156

، تارٌخ :  2226  2515/11/12تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /ٌحٌى دمحم عبد المجٌد شاهٌن وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  43

 162543برلم       25121156

ٌحٌى دمحم عبدالمجٌد شاهٌن وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -اهٌن للتجارة والتوزٌع تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / ش -  44

 162543برلم       25121156، تارٌخ :  2226  2515/11/12

 141233برلم       25121156، تارٌخ :  2222  2512/6/2شركه حسٌن ابراهٌم حسٌن واوالده  التجدٌد الرابع  -  45

 166252برلم       25121156، تارٌخ :  2352  2512/2/21ل واوالده  التجدٌد الثالث فى الحاج علً حسن هال -  46

 166252برلم       25121156، تارٌخ :  2352  2512/2/21الحاج علً حسن هالل واوالده  التجدٌد الثالث فى  -  42

 161524برلم       25121152ارٌخ : ، ت 2352  2512/12/22شركه خلٌفه سالمه دمحم وشركاه  التجدٌد الثانً  -  42

 161524برلم       25121152، تارٌخ :  2365  2512/12/22شركه خلٌفه سالمه دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث -  42

 151542برلم       25121152، تارٌخ :  2362  2512/2/4سامح رشدى بولس وشركاه  التجدٌد الرابع  -  55

برلم       25121152، تارٌخ :  2362  2512/2/4شدى بولس وشرٌكته (  التجدٌد الرابع رشدى للمماوالت ) سامح ر -  51

151542 

    25121152، تارٌخ :  2362  2512/2/4سامح رشدى بولس وشركاه  التجدٌد الرابع  -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  52

 151542برلم   

 151542برلم       25121152، تارٌخ :  2362  2512/2/4سامح رشدى بولس وشركاه  التجدٌد الرابع  -  53



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121152، تارٌخ :  2362  2512/2/4رشدى للمماوالت ) سامح رشدى بولس وشرٌكته (  التجدٌد الرابع  -  54

151542 

    25121152تارٌخ : ،  2362  2512/2/4سامح رشدى بولس وشركاه  التجدٌد الرابع  -ٌعدل لٌصبح / رشدى للمماوالت  -  55

 151542برلم   

، تارٌخ :  2352  2512/2/22خلٌل عبد الجواد وشركاه  تجدٌد ثامن-ورثه المرحوم / عبد الجواد السٌد عٌسى  -  56

 22153برلم       25121152

  2512/2/22تجدٌد ثامن  السٌد عبد الجواد السٌد عٌسى وشركاه-ورثه المرحوم / عبد الجواد السٌد عٌسى لتشؽٌل المخابز  -  52

 22153برلم       25121152، تارٌخ :  2352

ابراهٌم عبدالجواد السٌد عٌسى و  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ورثه المرحوم / عبدالجواد السٌد عٌسى لتشؽٌل المخابز  -  52

 22153برلم       25121152، تارٌخ :  2352  2512/2/22شركاه  تجدٌد ثامن

برلم       25121111، تارٌخ :  2324  2512/2/5رٌؾ كمال شرٌكه احمد السٌد لتجارة الحدٌد  التجدٌد االول ش -  52

122222 

ورثه المرحوم/ دمحم حسٌن سلٌمان وورثه المرحوم/ لبٌصى دمحم حسٌن)جابر لبٌصى دمحم وشركاه(  التجدٌد السادسه  -  65

 126212م   برل    25121111، تارٌخ :  2323  2512/3/16

    25121111، تارٌخ :  2325  2512/15/2ابراهٌم احمد دمحم احمد وشرٌكه مصطفى محمود حسن  التجدٌد السابع  -  61

 152165برلم   

، تارٌخ :  2322  2512/6/22اسكندر وشركائه  التجدٌد الخامس  -الشركه العربٌه لتجارة المحركات الكهربائٌه  -  62

 136425 برلم      25121111

، تارٌخ :  2322  2512/6/22اسكندر وشركائه  التجدٌد الخامس  -الشركه العربٌه لتجارة المحركات الكهربائٌه  -  63

 136425برلم       25121111

    25121111، تارٌخ :  2322  2516/5/11نور الدٌن للتجارة  التجدٌد االول فى  -نور الدٌن عبد الرؤوؾ وشرٌكه  -  64

 122355  برلم 

    25121112، تارٌخ :  2452  2513/4/35موبلٌات االمٌر ) دمحم محمود دمحم السٌد حجاب وشرٌكته (  التجدٌد الثالث  -  65

 146225برلم   

    25121112، تارٌخ :  2415  2512/4/35موبلٌات االمٌر ) دمحم محمود دمحم السٌد حجاب وشرٌكته (  التجدٌد الرابع   -  66

 146225   برلم

برلم       25121112، تارٌخ :  2452  2512/2/22مجموعه هاى ستاٌل للتجاره ) دمحم درباله وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  -  62

121512 

 142122برلم       25121112، تارٌخ :  2426  2512/11/24مجدى لطفى دمحم عمر و شرٌكه  التجدٌد الرابع  -  62

برلم       25121112، تارٌخ :  2426  2512/11/24دى لطفى دمحم عمر وشركاه "  التجدٌد الرابع ٌعدل لٌصبح/ " مج -  62

142122 

 132322برلم       25121112، تارٌخ :  2412  2555/6/22كامٌلٌا الروبى وشرٌكها  التجدٌد الثانً  -  25

 132322برلم       25121112ارٌخ : ، ت 2425  2515/6/22كامٌلٌا الروبى وشرٌكها  التجدٌد الثالث  -  21

 132322برلم       25121112، تارٌخ :  2421  2515/6/22كامٌلٌا الروبى وشرٌكها  التجدٌد الرابع  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2512/11/22صالح الدٌن خلؾ حافظ وشركاه  التجدٌد الثالث فى -شركه السالم لالستٌراد والتصدٌروالتخلٌص الجمركً  -  23

 166266برلم       25121112 ، تارٌخ : 2423

  2512/11/22صالح الدٌن خلؾ حافظ وشركاه  التجدٌد الثالث فى -شركه السالم لالستٌراد والتصدٌروالتخلٌص الجمركً  -  24

 166266برلم       25121112، تارٌخ :  2423

 146523برلم       25121113 ، تارٌخ : 2464  2512/1/22شركه مصطفى احمد مصطفى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  25

برلم       25121113، تارٌخ :  2422  2512/11/22دمحم عبدالعال وشرٌكته لعموم المماوالت  التجدٌد الثالث فى  -  26

166222 

 151265برلم       25121113، تارٌخ :  2462  2512/2/22دمحم عبدالعزٌز دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع -  22

 152321برلم       25121113، تارٌخ :  2444  2513/2/4دوح وشرٌكه  التجدٌد السادس احمد مم -  22

 152321برلم       25121113، تارٌخ :  2445  2512/2/4احمد ممدوح وشرٌكه  التجدٌد السابع  -  22

 152321برلم       25121113، تارٌخ :  2446  2513/1/3احمد ممدوح و شرٌكة  التجدٌد الرابع  -  25

 152321برلم       25121113، تارٌخ :  2442  2512/1/3احمد ممدوح و شرٌكة  التجدٌد الرابع  -  21

، تارٌخ :  2453  2552/15/12جمال محمود دمحم بدوى وشركاه  التجدٌد االول فى  -ورثة المرحوم محمود دمحم بدوى  -  22

 145523برلم       25121113

، تارٌخ :  2454  2552/15/12جمال محمود دمحم بدوى وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -د دمحم بدوى ورثة المرحوم محمو -  23

 145523برلم       25121113

، تارٌخ :  2455  2512/15/12جمال محمود دمحم بدوى وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -ورثة المرحوم محمود دمحم بدوى  -  24

 145523برلم       25121113

، تارٌخ :  2456  2512/15/12جمال محمود دمحم بدوى وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -ورثة المرحوم محمود دمحم بدوى  -  25

 145523برلم       25121113

 155613برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/5/6ارن اجٌبت  و دمحم حشمت  و شرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  26

 155613برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/5/6وشرٌكة  التجدٌد الرابع فى تامر حشمت  -  22

 142223برلم       25121114، تارٌخ :  2423  2553/2/4حسٌن دمحم احمد وشرٌكه  التجدٌد االول  -  22

 142223   برلم    25121114، تارٌخ :  2424  2552/2/4حسٌن دمحم احمد وشرٌكه  التجدٌد الثانى  -  22

 142223برلم       25121114، تارٌخ :  2425  2513/2/4حسٌن دمحم احمد وشرٌكه  التجدٌد الثالث -  25

 142223برلم       25121114، تارٌخ :  2426  2512/2/4حسٌن دمحم احمد وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  21

، تارٌخ :  2522  2512/2/16السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد االول فى  انوار الهدى لتجاره االدوات المنزلٌه /عبد الحكم دمحم -  22

 125522برلم       25121114

، تارٌخ :  2522  2512/2/16عدل االسم التجارى الى )احمد عبد الحكم دمحم السٌد دمحم وشركاه(  التجدٌد االول فى  -  23

 125522برلم       25121114

، تارٌخ :  2522  2512/2/16وات المنزلٌه /عبد الحكم دمحم السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد االول فى انوار الهدى لتجاره االد -  24

 125522برلم       25121114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2522  2512/2/16عدل االسم التجارى الى )احمد عبد الحكم دمحم السٌد دمحم وشركاه(  التجدٌد االول فى  -  25

 125522برلم       25121114

، تارٌخ :  2522  2512/2/16انوار الهدى لتجاره االدوات المنزلٌه /عبد الحكم دمحم السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد االول فى  -  26

 125522برلم       25121114

 ، تارٌخ : 2522  2512/2/16عدل االسم التجارى الى )احمد عبد الحكم دمحم السٌد دمحم وشركاه(  التجدٌد االول فى  -  22

 125522برلم       25121114

    25121114، تارٌخ :  2551  2512/3/2التجدٌد الخامس   5م 5م 5شركه السوهاجى لصناعه وتورٌد مواد البناء ش -  22

 135266برلم   

    25121114، تارٌخ :  2551  2512/3/2شركه السوهاجى لالنشاء والتعمٌر شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد الخامس  -  22

 135266برلم   

 122452برلم       25121114، تارٌخ :  2542  2513/2/25وسام حافظ السٌد وشرٌكها  التجدٌد االول فى  -  155

 122452برلم       25121114، تارٌخ :  2543  2512/2/25وسام حافظ السٌد وشرٌكها  التجدٌد الثانى فى  -  151

برلم       25121114، تارٌخ :  2532  2513/12/12كه  التجدٌد الرابع فى شركة عالء الدٌن السٌد حسان وشرٌ -  152

125222 

برلم       25121114، تارٌخ :  2533  2512/12/12شركة عالء الدٌن السٌد حسان وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  153

125222 

 44265رلم   ب    25121114، تارٌخ :  2535  2512/1/15الٌوجد  التجدٌد االول  -  154

 44265برلم       25121114، تارٌخ :  2535  2512/1/15بنن الماهره ) شركه مساهمه مصرٌه (  التجدٌد االول  -  155

    25121114، تارٌخ :  2553  2512/5/25الدمحمٌه لتجاره االخشاب )دمحم محمود دمحم وشرٌكه (  التجدٌد الثالث فى  -  156

 165552برلم   

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35د ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى سٌ -  152

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35أل سالم للتجاره والمماوالت  التجدٌد السادس فى  -  152

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  152

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  115

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35أل سالم للتجاره والمماوالت  التجدٌد السادس فى  -  111

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  112

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  113

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35السادس فى  أل سالم للتجاره والمماوالت  التجدٌد -  114

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  115

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  116

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35أل سالم للتجاره والمماوالت  التجدٌد السادس فى  -  112

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35وشركاه  التجدٌد السادس فى سٌد ذكى دمحم سالم  -  112

 122266برلم       25121114، تارٌخ :  2525  2512/2/35أل سالم للتجاره والمماوالت  التجدٌد السادس فى  -  125

 122266برلم       25121114تارٌخ :  ، 2525  2512/2/35شركه سٌد ذكى دمحم سالم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  121

برلم       25121112، تارٌخ :  2526  2512/5/12احمد رشاد عثمان و شركاه  التجدٌد الثانى فى  -سى أرون  -  122

121242 

    25121112، تارٌخ :  2526  2512/5/12(  التجدٌد الثانى فى SEA AROKتعدل لتصبح/ سى ارون للتجاره الدولٌه) -  123

 121242برلم   

برلم       25121112، تارٌخ :  2521  2552/2/22عبدالحمٌد عبدالمادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد االول  -  124

142223 

برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2513/2/22عبدالحمٌد عبدالمادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد الثانً  -  125

142223 

برلم       25121112، تارٌخ :  2523  2512/2/22عبدالحمٌد عبدالمادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد الثالث  -  126

142223 

برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2552/2/2عبد الحمٌد عبد المادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد الثانى فى  -  122

142223 

برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2513/2/2عبد المادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد الثالث فى عبد الحمٌد  -  122

142223 

برلم       25121112، تارٌخ :  2525  2512/2/2عبد الحمٌد عبد المادر وشرٌكه ) جزاره االخوه (  التجدٌد الرابع   -  122

142223 

، تارٌخ :  2611  2512/12/11لتصدٌر محمود صابر وشرٌكه سلٌم صابر  التجدٌد االول اٌجبت ستار لالستٌراد وا -  135

 124354برلم       25121112

 121144برلم       25121112، تارٌخ :  2522  2512/1/35حسن عبد الهادى وشرٌكه  التجدٌد االول فى  -  131

  2512/11/25انة جرجس ابراهٌم وشركاها (  التجدٌد التاسع فى ورثه المرحوم ولٌم متٌاس ؼبلاير عبد المسٌح ) جمٌ -  132

 22265برلم       25121112، تارٌخ :  2522

، تارٌخ :  2524  2554/1/5ورثه المرحوم / شولى جادهللا للمصنوعات الجلدٌه ) فرٌد شولى وشركاه (  التجدٌد الثانً  -  133

 135525برلم       25121112

، تارٌخ :  2525  2552/1/5وم / شولى جادهللا للمصنوعات الجلدٌه ) فرٌد شولى وشركاه (  التجدٌد الثالث ورثه المرح -  134

 135525برلم       25121112

، تارٌخ :  2526  2514/1/5ورثه المرحوم / شولى جادهللا للمصنوعات الجلدٌه ) فرٌد شولى وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  135

 135525  برلم     25121112

، تارٌخ  2522  2512/1/5ورثه المرحوم / شولى جادهللا للمصنوعات الجلدٌه ) فرٌد شولى وشركاه (  التجدٌد الخامس  -  136

 135525برلم       25121112: 

برلم       25121112، تارٌخ :  2616  2512/5/35مصنع رمسٌس لطفى حلمى احمد وشركاه  التجدٌد الرابع  -  132

125635 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  2652  2512/12/1شركة المدٌنة المنورة النتاج وتوزٌع الخبز  عبد الباسط احمد ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  132

 166222برلم       25121112تارٌخ : 

، تارٌخ :  2652  2512/12/1عبد الباسط احمد ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -مخبز نصؾ الً شامً  -  132

 166222برلم       25121112

 132215برلم       25121112، تارٌخ :  2635  2512/11/24باسم رمزى بولس وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  145

 132215برلم       25121112، تارٌخ :  2635  2512/11/24باسم رمزي بولس وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  141

 132215برلم       25121112، تارٌخ :  2635  2512/11/24التجدٌد الخامس فى   باسم رمزى بولس وشرٌكه -  142

 132215برلم       25121112، تارٌخ :  2635  2512/11/24باسم رمزي بولس وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  143

 122355برلم       25121112، تارٌخ :  2654  2512/2/2شركه خمٌس عبد الحلٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  144

، تارٌخ :  2626  2512/2/25سٌد عبدالحمٌد حسن وشرٌكه عبد الرجال حسنٌن عبدالصبور  التجدٌد الثالث فى  -  145

 165255برلم       25121112

    25121112، تارٌخ :  2652  2511/6/23اسامه السٌد بدر ابراهٌم و شرٌكه دمحم على ٌالوت  التجدٌد الثالث فى  -  146

 145661برلم   

    25121112، تارٌخ :  2653  2516/6/23اسامه السٌد بدر ابراهٌم و شرٌكه دمحم على ٌالوت  التجدٌد الرابع فى  -  142

 145661برلم   

خ : ، تارٌ 2625  2512/2/11شركة الٌزٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر ) أشرؾ احمد حسنٌن وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  -  142

 125221برلم       25121125

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  142

122652 

م   برل    25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري لً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  155

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  151

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  152

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  153

122652 

 122652برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12هانى صالح الدٌن وشركاه  التجدٌد االول  -  154

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12رٌكه  التجدٌد االول تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و ش -  155

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري لً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  156

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12 تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول -  152

122652 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  152

122652 

برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12تعدٌل االسم التجاري الً / احمد عسكر و شرٌكه  التجدٌد االول  -  152

122652 

 122652برلم       25121125، تارٌخ :  2666  2512/12/12هانى صالح الدٌن وشركاه  التجدٌد االول  -  165

    25121125، تارٌخ :  2626  2513/5/14ناصر ومصطفى و سامى فهٌم مصطفى عبد الكرٌم  التجدٌد الخامس  -  161

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2626  2513/5/14جمال فهٌم مصطفى وناصر فهٌم مصطفى وشركاهما  التجدٌد الخامس  -  162

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2622  2512/5/14ناصر ومصطفى و سامى فهٌم مصطفى عبد الكرٌم  التجدٌد السادس  -  163

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2622  2512/5/14فهٌم مصطفى وشركاهما  التجدٌد السادس جمال فهٌم مصطفى وناصر  -  164

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2626  2513/5/14ناصر ومصطفى و سامى فهٌم مصطفى عبد الكرٌم  التجدٌد الخامس  -  165

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2626  2513/5/14تجدٌد الخامس جمال فهٌم مصطفى وناصر فهٌم مصطفى وشركاهما  ال -  166

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2622  2512/5/14ناصر ومصطفى و سامى فهٌم مصطفى عبد الكرٌم  التجدٌد السادس  -  162

 123243برلم   

    25121125، تارٌخ :  2622  2512/5/14جمال فهٌم مصطفى وناصر فهٌم مصطفى وشركاهما  التجدٌد السادس  -  162

 123243برلم   

 164625برلم       25121125، تارٌخ :  2622  2514/2/15عصام عبدالمنعم سٌد حسن وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  162

 164625برلم       25121125، تارٌخ :  2622  2512/2/15عصام عبدالمنعم سٌد حسن وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  125

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3صالح عبدالعزٌز عطا وشركاه  التجدٌد الخامس  -  121

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3ممدوح للعدد الصناعٌه وشركاه  التجدٌد الخامس  -  122

    25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3تجدٌد الخامس ممدوح دمحم محمود وشركاه  ال -ممدوح للعدد الصناعٌه -  123

 132132برلم   

مسعد عبد المنعم ابراهٌم ومها صالح عبد العزٌز وشركاهما(  -ممدوح للعدد الصناعٌه-عدل االسم التجارى للشركه الى)ورثه -  124

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3التجدٌد الخامس 

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3صالح عبدالعزٌز عطا وشركاه  التجدٌد الخامس  -  125

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3ممدوح للعدد الصناعٌه وشركاه  التجدٌد الخامس  -  126

    25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3دٌد الخامس ممدوح دمحم محمود وشركاه  التج -ممدوح للعدد الصناعٌه -  122

 132132برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مسعد عبد المنعم ابراهٌم ومها صالح عبد العزٌز وشركاهما(  -ممدوح للعدد الصناعٌه-عدل االسم التجارى للشركه الى)ورثه -  122

 132132برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/11/3التجدٌد الخامس 

 112242برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/12/24حمد جاد المولى وشرٌكة  التجدٌد السابع فى ا -  122

، تارٌخ :  2624  2512/12/24ٌعدل االسم التجارى للشركه الى) احمد جاد المولى وشركاه(  التجدٌد السابع فى  -  125

 112242برلم       25121125

 112242برلم       25121125، تارٌخ :  2624  2512/12/24ة  التجدٌد السابع فى احمد جاد المولى وشرٌك -  121

، تارٌخ :  2624  2512/12/24ٌعدل االسم التجارى للشركه الى) احمد جاد المولى وشركاه(  التجدٌد السابع فى  -  122

 112242برلم       25121125

 121225برلم       25121125، تارٌخ :  2621  2512/2/25االول  امال محمود دمحم ابو تٌت وشركائها  التجدٌد -  123

هشام على السٌد وشركاه  التجدٌد االول فى -شركه جولدن ماٌر لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركى لصاحبها  -  124

 123616برلم       25121121، تارٌخ :  2234  2512/6/24

 121326برلم       25121121، تارٌخ :  2252  2512/2/13السادس فى عماد شولى ملن وشركاه  التجدٌد  -  125

، تارٌخ :  2263  2516/15/31عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  التجدٌد الثانً  -ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطار  -  126

 122526برلم       25121121

برلم       25121121، تارٌخ :  2263  2516/15/31ٌد الثانً تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته  التجد -  122

122526 

، تارٌخ :  2263  2516/15/31عزٌزة على الشربٌنى وشركاها  التجدٌد الثانً  -ورثة المرحوم / فؤاد ابراهٌم العطار  -  122

 122526برلم       25121121

برلم       25121121، تارٌخ :  2263  2516/15/31دٌد الثانً تعدل لٌصبح/احمد هشام سعٌد توفٌك و شرٌكته  التج -  122

122526 

 152252برلم       25121121، تارٌخ :  2222  2514/12/2اوالد /عاصى للمماوالت والتورٌدات  التجدٌد الثالث  -  125

، تارٌخ :  2232  2512/2/25دمحم عبود و شركاه  التجدٌد االول فى  -شركة ابناء عبود للنمل والشحن و التفرٌػ  -  121

 123222برلم       25121121

، تارٌخ :  2212  2512/2/2دمحم سلٌمان جمعه و شركاه  التجدٌد الثامن  -ورثة المرحوم/ سلٌمان جمعه سلٌمان  -  122

 24224برلم       25121121

، تارٌخ :  2254  2512/2/13ٌد الثالث فى شركه العماد لتجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه  التجد -  123

 165266برلم       25121121

، تارٌخ :  2254  2512/2/13مٌالد موسً وشركاه  التجدٌد الثالث فى -شركه العماد لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  124

 165266برلم       25121121

    25121121، تارٌخ :  2254  2512/2/13تجدٌد الثالث فى تعدٌل االسم التجارى الى/عماد مٌالد موسى وشرٌكه  ال -  125

 165266برلم   

، تارٌخ :  2254  2512/2/13شركه العماد لتجاره وتورٌد االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه  التجدٌد الثالث فى  -  126

 165266برلم       25121121

، تارٌخ :  2254  2512/2/13وسً وشركاه  التجدٌد الثالث فى مٌالد م-شركه العماد لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  122

 165266برلم       25121121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25121121، تارٌخ :  2254  2512/2/13تعدٌل االسم التجارى الى/عماد مٌالد موسى وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  122

 165266برلم   

 152223برلم       25121121، تارٌخ :  2264  2512/12/25ع جاد الكرٌم دمحم عبده وشركاه  التجدٌد الساب -  122

 152265برلم       25121121، تارٌخ :  2215  2512/2/23شركة اوالد حسن عمر  التجدٌد الرابع فى  -  255

جدٌد الرابع فى دمحم سعٌد سالمه و شركاه  الت -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / شركة السعٌد لخدمات النمل بسٌارات الؽٌر  -  251

 151252برلم       25121121، تارٌخ :  2242  2512/2/22

 151252برلم       25121121، تارٌخ :  2242  2512/2/22سعٌد سالمه دمحم الحداد وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  252

برلم       25121121، تارٌخ :  2242  2512/2/22تعدل الى شركة سعٌد سالمة دمحم الحداد وشرٌكة  التجدٌد الرابع فى  -  253

151252 

، تارٌخ :  2253  2512/2/15بدٌعه  السٌد عوض وشركاها  التجدٌد السادس فى  -ورثة المرحوم صفر نصر اسماعٌل  -  254

 126522برلم       25121121

 126522برلم       25121121، تارٌخ :  2253  2512/2/15دمحم صفر نصر وشرٌكته  التجدٌد السادس فى  -  255

    25121121، تارٌخ :  2253  2512/2/15ٌعدل االسم التجارى الى / دمحم صفر نصر وشرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  256

 126522برلم   

    25121121، تارٌخ :  2246  2512/2/11فتحى عبدالرحٌم مسعود ومصطفى عبدالرحٌم مسعود  التجدٌد السادس فى  -  252

 122211برلم   

، تارٌخ :  2253  2512/2/15بدٌعه  السٌد عوض وشركاها  التجدٌد السادس فى  -ورثة المرحوم صفر نصر اسماعٌل  -  252

 126522برلم       25121121

 126522برلم       25121121، تارٌخ :  2253  2512/2/15دمحم صفر نصر وشرٌكته  التجدٌد السادس فى  -  252

    25121121، تارٌخ :  2253  2512/2/15م التجارى الى / دمحم صفر نصر وشرٌكه  التجدٌد السادس فى ٌعدل االس -  215

 126522برلم   

 152265برلم       25121121، تارٌخ :  2214  2512/2/23شركة اوالد حسن عمر  التجدٌد السابع فى  -  211

 152265برلم       25121121، تارٌخ :  2214  2512/2/23شركة اوالد حسن عمر  التجدٌد السابع فى  -  212

 152265برلم       25121121، تارٌخ :  2216  2512/2/22شركة اوالد حسن عمر  التجدٌد الرابع فى  -  213

    25121121، تارٌخ :  2212  2512/11/14م  التجدٌد السادس فى 5م 5شركة اٌتاب لصناعة الورق والكرتون ش  -  214

 122321برلم   

احمد السعٌد احمد وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -شركة المتوكل لتجارة الجلود وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  215

 122453برلم       25121121، تارٌخ :  2266  2516/15/2

احمد السعٌد احمد وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -ة شركة المتوكل لتجارة الجلود وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ -  216

 122453برلم       25121121، تارٌخ :  2266  2516/15/2

برلم       25121124، تارٌخ :  2255  2512/2/26شركه كرار لصناعه االثاثات الخشبٌه موناكو  التجدٌد السادس  -  212

126553 

    25121124، تارٌخ :  2222  2512/2/12صرى وشركاه  التجدٌد السادس ورثه دمحم على المصرى على دمحم على الم -  212

 155522برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122532برلم       25121124، تارٌخ :  2225  2516/12/14اشرؾ دمحم السٌد و شرٌكته  التجدٌد االول  -  212

 112651برلم       25121124، تارٌخ :  2214  2512/11/22شركة سامى دمحم صبرى وشركاه  التجدٌد السابع  -  225

 112651برلم       25121124، تارٌخ :  2214  2512/11/22دمحم صبرى وشركاه  التجدٌد السابع  -  221

، تارٌخ :  2261  2512/5/3الحاج ابراهٌم حسٌن والمهندس جورج نسٌم  للمماوالت  العمومٌه  التجدٌد السادس  -  222

 122112برلم       25121125

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح)شركه الحاج ابراهٌم حسٌن والمهندس جورج نسٌم وشركاهم للمماوالت العمومٌه(  التجدٌد  -  223

 122112برلم       25121125، تارٌخ :  2261  2512/5/3السادس 

،  2235  2511/12/3الث اسماعٌل عبد الرحمن عبد العال وشرٌكه ابراهٌم اسماعٌل عبد الرحمن عبد العال  التجدٌد الث -  224

 142125برلم       25121125تارٌخ : 

،  2236  2516/12/3اسماعٌل عبد الرحمن عبد العال وشرٌكه ابراهٌم اسماعٌل عبد الرحمن عبد العال  التجدٌد الرابع  -  225

 142125برلم       25121125تارٌخ : 

 56522برلم       25121125، تارٌخ :  2222  2511/2/6دمحم امٌن حسن وشرٌكته  التجدٌد سادس فى  -  226

 56522برلم       25121125، تارٌخ :  2223  2516/2/6دمحم امٌن حسن وشرٌكته  التجدٌد السابع فى  -  222

 56522برلم       25121125، تارٌخ :  2222  2511/2/6دمحم امٌن حسن وشرٌكته  التجدٌد سادس فى  -  222

 56522برلم       25121125، تارٌخ :  2223  2516/2/6سن وشرٌكته  التجدٌد السابع فى دمحم امٌن ح -  222

 134552برلم       25121125، تارٌخ :  2252  2513/3/2سعد عبد الحمٌد الحبشى وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  235

 134552برلم       25121125، تارٌخ :  2265  2512/3/2سعد عبد الحمٌد الحبشى وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  231

    25121125، تارٌخ :  2245  2512/2/1موبٌلٌات نوراالسالم ) هانى جوده سلٌمان وشرٌكه (  التجدٌد الرابع فى  -  232

 151552برلم   

    25121125:  ، تارٌخ 2245  2512/2/1ٌعدل االسم التجارى الى/هانى جوده سلٌمان وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  233

 151552برلم   

    25121125، تارٌخ :  2245  2512/2/1موبٌلٌات نوراالسالم ) هانى جوده سلٌمان وشرٌكه (  التجدٌد الرابع فى  -  234

 151552برلم   

    25121125، تارٌخ :  2245  2512/2/1ٌعدل االسم التجارى الى/هانى جوده سلٌمان وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  235

 151552برلم   

    25121125، تارٌخ :  2243  2512/4/22دمحم حموده  جمال  الدٌب  وشركاه  التجدٌد السادس فى  -شركه  دٌب  -  236

 122522برلم   

 155522برلم       25121126، تارٌخ :  2216  2514/3/4دمحم عبد السمٌع حسٌن وشركاه  التجدٌد الثالث  -  232

 155522برلم       25121126، تارٌخ :  2212  2512/3/4 عبد السمٌع حسٌن وشركاه  التجدٌد الرابع دمحم -  232

، تارٌخ :  2226  2515/2/22احمد دمحم عبٌد و شركاه  التجدٌد االول فى -التٌسٌر للسرامٌن و االدوات الصحٌه -  232

 126151برلم       25121126

، تارٌخ :  2253  2513/11/12خالد ٌوسؾ احمد وشركاه  التجدٌد الثانى فى -فه شركه العز للعطاره والعال -  245

 163222برلم       25121126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2254  2512/11/12خالد ٌوسؾ احمد وشركاه  التجدٌد الثالث فى -شركه العز للعطاره والعالفه  -  241

 163222برلم       25121126

برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2512/2/13دمحم فؤاد حماد وشركاه  التجدٌد الرابع  -مؤسسه حماد التجارٌه  -  242

151254 

    25121126، تارٌخ :  2222  2512/2/13هانى فؤاد حماد وشركاة  التجدٌد الرابع  -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  243

 151254برلم   

برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2512/2/13د حماد وشركاه  التجدٌد الرابع دمحم فؤا -مؤسسه حماد التجارٌه  -  244

151254 

    25121126، تارٌخ :  2222  2512/2/13هانى فؤاد حماد وشركاة  التجدٌد الرابع  -تعدل الى مؤسسة حماد التجارٌة  -  245

 151254برلم   

  2512/15/22ركاه امٌن ابراهٌم السٌد احمد و شركاه  التجدٌد الثانى فى ورثه المرحوم ابراهٌم امٌن السٌد احمد وش -  246

 123263برلم       25121126، تارٌخ :  2222

 165255برلم       25121126، تارٌخ :  2212  2512/2/4دمحم سعٌد دمحم احمد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  242

برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2512/6/16التجدٌد الرابع فى  ماجد جابر هابٌل وشرٌكه هانى جابر هابٌل  -  242

151536 

، تارٌخ :  2226  2512/12/22دمحم على ابراهٌم دمحم وشركاة  التجدٌد السابع فى  -ورثة المرحوم/ على ابراهٌم دمحم -  242

 112223برلم       25121126

 132233برلم       25121126، تارٌخ :  2221  2516/2/11ع فى شهاوى و اٌهاب و شرٌكهما  التجدٌد الراب -  255

برلم       25121126، تارٌخ :  2221  2516/2/11تعدل الى/ اٌهاب الكسان عبد الملن وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  251

132233 

    25121126، تارٌخ :  2212  2512/11/11عبد الموجود دمحم تاٌب وشرٌكه دمحم حسن احمد  التجدٌد الحادى عشر فى  -  252

 42256برلم   

 2212  2512/11/11جمال عبد الموجود وشركاه (  التجدٌد الحادى عشر فى  -ورثه المرحوم ) عبد الموجود دمحم تاٌب  -  253

 42256برلم       25121126، تارٌخ : 

    25121126، تارٌخ :  2212  2512/11/11عشر فى  عبد الموجود دمحم تاٌب وشرٌكه دمحم حسن احمد  التجدٌد الحادى -  254

 42256برلم   

 2212  2512/11/11جمال عبد الموجود وشركاه (  التجدٌد الحادى عشر فى  -ورثه المرحوم ) عبد الموجود دمحم تاٌب  -  255

 42256برلم       25121126، تارٌخ : 

    25121126، تارٌخ :  2212  2512/11/11التجدٌد الحادى عشر فى   عبد الموجود دمحم تاٌب وشرٌكه دمحم حسن احمد -  256

 42256برلم   

 2212  2512/11/11جمال عبد الموجود وشركاه (  التجدٌد الحادى عشر فى  -ورثه المرحوم ) عبد الموجود دمحم تاٌب  -  252

 42256برلم       25121126، تارٌخ : 

برلم       25121126، تارٌخ :  2222  2512/11/26وشركاه  التجدٌد االول معمل اسنان حسٌن أحمد حسٌن  -  252

125622 

 166242برلم       25121122، تارٌخ :  2235  2512/2/24هانً فوزي دمحم زكً وشرٌكته  التجدٌد الثالث فى  -  252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 151242برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2512/2/12احمد خمٌس البراسمى وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  265

عدل لٌصبح ورثه المرحوم / احمد خمٌس البراسمً عنهم دمحم احمد خمٌس البراسمً و شركاه  التجدٌد الرابع  -  261

 151242برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2512/2/12

 151242برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2512/2/12احمد خمٌس البراسمى وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  262

عدل لٌصبح ورثه المرحوم / احمد خمٌس البراسمً عنهم دمحم احمد خمٌس البراسمً و شركاه  التجدٌد الرابع  -  263

 151242برلم       25121122، تارٌخ :  2232  2512/2/12

 151242برلم       25121122 ، تارٌخ : 2233  2512/2/12احمد خمٌس البراسمى وشرٌكه  التجدٌد الرابع  -  264

 151242برلم       25121122، تارٌخ :  2234  2512/2/12احمد خمٌس البراسمى شوٌركه  التجدٌد الرابع  -  265

برلم       25121122، تارٌخ :  2242  2512/11/21أوربا سنتر )ابراهٌم لرٌطم وشرٌكتة (  التجدٌد السادس فى  -  266

122522 

 122312برلم       25121122، تارٌخ :  2265  2516/15/25فخرى اٌوب مرزوق  التجدٌد االول فى مٌالد  -  262

 122312برلم       25121122، تارٌخ :  2265  2516/15/25عمارى للتنمٌه واداره المشروعات  التجدٌد االول فى  -  262

، تارٌخ :  2245  2513/2/31(  التجدٌد الثالث شركه االمانه ) مصطفى دمحم محمود وشرٌكه سعد عبد العال  -  262

 142122برلم       25121122

، تارٌخ  2245  2513/2/31ورثه مصطفً دمحم محمود وشرٌكهم سعد عبد العال محمود  التجدٌد الثالث  -شركه االمانه  -  225

 142122برلم       25121122: 

، تارٌخ :  2241  2512/2/31سعد عبد العال (  التجدٌد الرابع شركه االمانه ) مصطفى دمحم محمود وشرٌكه  -  221

 142122برلم       25121122

، تارٌخ  2241  2512/2/31ورثه مصطفً دمحم محمود وشرٌكهم سعد عبد العال محمود  التجدٌد الرابع  -شركه االمانه  -  222

 142122برلم       25121122: 

، تارٌخ :  2245  2513/2/31محمود وشرٌكه سعد عبد العال (  التجدٌد الثالث  شركه االمانه ) مصطفى دمحم -  223

 142122برلم       25121122

، تارٌخ  2245  2513/2/31ورثه مصطفً دمحم محمود وشرٌكهم سعد عبد العال محمود  التجدٌد الثالث  -شركه االمانه  -  224

 142122برلم       25121122: 

، تارٌخ :  2241  2512/2/31ه ) مصطفى دمحم محمود وشرٌكه سعد عبد العال (  التجدٌد الرابع شركه االمان -  225

 142122برلم       25121122

، تارٌخ  2241  2512/2/31ورثه مصطفً دمحم محمود وشرٌكهم سعد عبد العال محمود  التجدٌد الرابع  -شركه االمانه  -  226

 142122برلم       25121122: 

برلم       25121122، تارٌخ :  2266  2515/6/15العالمٌة الدولٌه لتصدٌر المالبس ٌاسر هالل وشركاه  التجدٌد الرابع  -  222

132312 

، تارٌخ :  2222  2512/11/4شركه االمل للمماوالت العمومٌه / اسامة احمد عبداللطٌؾ دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  222

 152412برلم       25121122

برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/11/4ٌعدل  لٌصبح / السٌد احمد عبد اللطٌؾ وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  222

152412 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2222  2512/11/4شركه االمل للمماوالت العمومٌه / اسامة احمد عبداللطٌؾ دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  225

 152412برلم       25121122

برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/11/4ٌعدل  لٌصبح / السٌد احمد عبد اللطٌؾ وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  221

152412 

، تارٌخ :  2222  2512/11/4شركه االمل للمماوالت العمومٌه / اسامة احمد عبداللطٌؾ دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  222

 152412برلم       25121122

برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/11/4ٌعدل  لٌصبح / السٌد احمد عبد اللطٌؾ وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  223

152412 

ٌخ : ، تار 2222  2512/11/4شركه االمل للمماوالت العمومٌه / اسامة احمد عبداللطٌؾ دمحم وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  224

 152412برلم       25121122

برلم       25121122، تارٌخ :  2222  2512/11/4ٌعدل  لٌصبح / السٌد احمد عبد اللطٌؾ وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  225

152412 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 116551برلم       25121113هن ، تارٌخ : بٌومى سٌد حسن مسعود  تجدٌد ار -  1

 121221برلم       25121114رافت احمد ابوالعنٌن  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 112233برلم       25121156عادل على دمحم الدٌب  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  محمود -  1

برلم       25121156مؤسسة الدٌب لمستحضرات التجمٌل )محمود وعادل على دمحم الدٌب(  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

112233 

 112233برلم       25121156محمود عادل على دمحم الدٌب  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

برلم       25121156مؤسسة الدٌب لمستحضرات التجمٌل )محمود وعادل على دمحم الدٌب(  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  4

112233 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 26246برلم       25121156خلٌل رشدى خلٌل وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :   -فندق نبٌل السٌاحى وشهرته نوبل   -  5

اه ) شركه تاتش وود لصناعه االخشاب وتجهٌز االثاثات الخشبٌه الحدٌثه (  تدوٌن بٌانات رهن حسن ناٌر سعودى كمال وشرك -  6

 22242برلم       25121156بتعدٌل اسم البنن من بنن التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى الى بنن التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

صناعة االخشاب واالثاث الحدٌثة (  تدوٌن بٌانات رهن بتعدٌل اسم عدل الى / حسن ناٌر سعودى وشركاه ) شركة تاتش وود ل -  2

 22242برلم       25121156البنن من بنن التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى الى بنن التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

دٌثه (  تجدٌد الرهن ، حسن ناٌر سعودى كمال وشركاه ) شركه تاتش وود لصناعه االخشاب وتجهٌز االثاثات الخشبٌه الح -  2

 22242برلم       25121156تارٌخ : 

عدل الى / حسن ناٌر سعودى وشركاه ) شركة تاتش وود لصناعة االخشاب واالثاث الحدٌثة (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 22242برلم       25121156

هٌز االثاثات الخشبٌه الحدٌثه (  تدوٌن بٌانات حسن ناٌر سعودى كمال وشركاه ) شركه تاتش وود لصناعه االخشاب وتج -  15

برلم       25121156رهن بتعدٌل اسم البنن من بنن التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى الى بنن التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

22242 

ٌن بٌانات رهن بتعدٌل عدل الى / حسن ناٌر سعودى وشركاه ) شركة تاتش وود لصناعة االخشاب واالثاث الحدٌثة (  تدو -  11

 22242برلم       25121156اسم البنن من بنن التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى الى بنن التنمٌة الصناعٌة ، تارٌخ : 

حسن ناٌر سعودى كمال وشركاه ) شركه تاتش وود لصناعه االخشاب وتجهٌز االثاثات الخشبٌه الحدٌثه (  تجدٌد الرهن ،  -  12

 22242برلم       25121156تارٌخ : 

عدل الى / حسن ناٌر سعودى وشركاه ) شركة تاتش وود لصناعة االخشاب واالثاث الحدٌثة (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  13

 22242برلم       25121156

برلم       25121112شركه الفمى لالستٌراد والتصدٌر وتجاره االخشاب مبرون عبدالعزٌز وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  14

134136 

 135626برلم       25121112الشركة الوطنٌه الحدٌثه للصناعات الخشبٌه )ش.م.م(  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  15

، تارٌخ :  2551/15/13م ) ٌونٌب (  شطب الرهن الصادر فً  5م 5شركة ٌونٌفرسال للصناعات البالستٌكٌة  ش -  16

 121525برلم       25121124

برلم       25121124، تارٌخ :  2551/15/13م  شطب الرهن الصادر فً 5م5شركه روبكس لتصنٌع البالستٌن ش -  12

121525 

( لٌصبح اسم الشركه )روبكس العالمٌه لتصنٌع البالستٌن واالكرٌلن( ش . م . م  شطب الرهن الصادر فً 2تعدل الماده ) -  12

 121525م   برل    25121124، تارٌخ :  2551/15/13

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عأو إعادة الطبالتعديل أو النشز  منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 


