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عن ورشه  16551برلم  25111121، لٌد فى  15555.555سالى خلٌل معوض خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش المومٌه لالسمنت عرب راشد / 18خراطه ، بجهة : 

عن بٌع حلوى من  16515 برلم 25111125، لٌد فى  15555.555احمد عمران سٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 حدائك حلوان / 18ش توتنجى رلم  18العجٌن ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

انطونٌس باسلٌوس برسوم وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه وادارة وتشغٌل المطاعم وتجهٌز واعداد وجبات الشركات  -  1

، عن تورٌدات عمومٌه وادارة  16516برلم  25111126،لٌدت فى  155555.555اعم وتورٌد االغذٌة   ،رأس مالها   والمط

 ش لطٌف / 22وتشغٌل المطاعم وتجهٌز واعداد وجبات الشركات والمطاعم وتورٌد االغذٌة ، بجهة : 

،لٌدت فى  455555.555جمٌع انواعها   ،رأس مالها   معتز مجدى عبدالوهاب دمحم وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت العامه ب -  2

بالدور الرابع  العمار رلم  5، عن المماوالت العامه بجمٌع انواعها ، بجهة : المكتب الكائن بالشمه رلم  16418برلم  25111116

 ش فٌض / 86

 155555.555بالداخل   ،رأس مالها   ولٌد كمال عٌد عٌاد وشركته   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات عمومٌه وخدمات النمل  -  3

ش مصطفى  45، عن مماوالت وتورٌدات عمومٌه وخدمات النمل بالداخل ، بجهة :  16516برلم  25111125،لٌدت فى 

 المراغى /

ٌة عائشه عبدهللا احمد عبدهللا وشركائها   شركة  ،  انشاء اكادٌمٌات رٌاضٌه وتدرٌب وتسوٌك العبٌن داخلى وتصدٌر ودعا -  4

،لٌدت فى  555555.555واعالن فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف واالنترنت   ،رأس مالها   

، عن انشاء اكادٌمٌات رٌاضٌه وتدرٌب وتسوٌك العبٌن داخلى وتصدٌر ودعاٌة واعالن فٌماعدا  16464برلم  25111156

 -ش دمحم سٌد احمد  66واالنترنت ، بجهة :  اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف

فادى اسامه وشرٌكته   شركة  ،  المٌام باعمال الحفالت ) متعهد حفالت( فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على  -  5

 ، عن المٌام باعمال الحفالت ) متعهد 16553برلم  25111111،لٌدت فى  5555.555التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

 4ش عبدهللا محل رلم  26حفالت( فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : حلوان/ 

،لٌدت فى  15555.555مصطفى فتحى همام ودمحم فتحى همام   شركة  ،  مكتب تاجٌر سٌارات   ،رأس مالها    -  6

تمسٌم النصر للسٌارات / حدائك  -شارع مصباح العجمى  25، عن مكتب تاجٌر سٌارات ، بجهة :  16462برلم  25111156

 حلوان

محمود صبرى محمود و شرٌكتة   شركة  ،  الفحص والمعاٌره واالختٌارات والتدرٌب والصٌانه والنظافه والخدمات البترولٌه  -  6

ي وتسوٌك المخصبات الزراعٌه الجدٌده والبحرٌه والمالحٌه واللوجٌستٌه واداره وتصمٌم مشروعات الطاله المتجدده والولود الحٌو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والكٌماوٌات الخضراء ومنتجات الطحالب فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمة  ،رأس مالها   

، عن الفحص والمعاٌره واالختٌارات والتدرٌب والصٌانه والنظافه والخدمات  16463برلم  25111153،لٌدت فى  5555.555

لٌه والبحرٌه والمالحٌه واللوجٌستٌه واداره وتصمٌم مشروعات الطاله المتجدده والولود الحٌوي وتسوٌك المخصبات الزراعٌه البترو

الجدٌده والكٌماوٌات الخضراء ومنتجات الطحالب فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 معً المطٌعً حدائك حلوانشارع ل 66الدور االول العمار رلم 

محمود صبرى محمود و شرٌكتة   شركة  ،   دراسات وخدمات واستشارات بٌئٌه وعملٌه وهندسٌه وادارٌه ودرسات الجدوي  -  8

االلتصادٌه للمشروعات البٌئٌه والصناعٌه واالعمال البٌئٌه للمشروعات التً تحمك التنمٌه المستدامه واداره واجراء المشروعات 

ئٌه والهندسٌه والبحوث العلمٌه واداره ونمل المخلفات الصلبه والمخلفات السائله والتخلص االمن منها ومعالجه مٌاه الصرف البٌ

الصناعً والصحً ومٌاه الغالٌات  وغسٌل وتطهٌر الخزانات والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العامه والمماوالت العمومٌه واعمال 

، عن دراسات وخدمات  16463برلم  25111153،لٌدت فى  5555.555ه واعمال   ،رأس مالها   التصدٌر والمٌاسات البٌئٌ

واستشارات بٌئٌه وعملٌه وهندسٌه وادارٌه ودرسات الجدوي االلتصادٌه للمشروعات البٌئٌه والصناعٌه واالعمال البٌئٌه 

ئٌه والهندسٌه والبحوث العلمٌه واداره ونمل المخلفات للمشروعات التً تحمك التنمٌه المستدامه واداره واجراء المشروعات البٌ

الصلبه والمخلفات السائله والتخلص االمن منها ومعالجه مٌاه الصرف الصناعً والصحً ومٌاه الغالٌات  وغسٌل وتطهٌر 

ه واعمال ، بجهة : الدور الخزانات والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العامه والمماوالت العمومٌه واعمال التصدٌر والمٌاسات البٌئٌ

 شارع لمعً المطٌعً حدائك حلوان 66االول العمار رلم 

 155555.555نصر رجب هاشم عبدالعزٌز وشرٌكه حسام الدٌن صنعه حفنى   شركة  ،  تورٌد مواد غذائٌة   ،رأس مالها    -  1

تاهٌل مماولٌن ومستثمرٌن عمارٌٌن  المرحله منطمه  16، عن تورٌد مواد غذائٌة ، بجهة : ق 16521برلم  25111126،لٌدت فى 

3 / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25111154، وفى تارٌخ    13631ك لٌده برلم : محمود زاٌد محفوظ عبد الاله  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 1

 2511/11/4بتارٌخ  2561السجل  تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو السجل    25111155، وفى تارٌخ    11451مكتبة هدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2511/11/5بتارٌخ  2565التجاري نهائٌا لترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111156وفى تارٌخ ،    14141حنان ابراهٌم منصور ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 2511/11/6بتارٌخ  2561السجل  تم محو السجل التجاري نهائٌا لترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم محو    25111156، وفى تارٌخ    11555دمحم حسٌن سٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 2511/11/6بتارٌخ  2562ترن التجارة وذلن بامر محو رلم السجل التجاري نهائٌا ل

تم محو/شطب السجل  تم محو    25111113، وفى تارٌخ    2216عبد الناصر احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 2511/11/13بتارٌخ  2564السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة وذلن بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25111114، وفى تارٌخ    15315ٌد دمحم اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌن الس   - 6

 2511/11/14بتارٌخ  2565تم محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25111116فى تارٌخ ، و   13113دمحم احمد عبد الحمٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 2511/11/16بتارٌخ  2566محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111111، وفى تارٌخ    15661دمحم إبراهٌم السٌد عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 تم محو السجل التجارى نهائٌا لترن التجارة 2511/11/11بتارٌخ  2561السجل  بموجب امر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25111121، وفى تارٌخ    1881اسماعٌل فؤاد مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2511/11/21بتارٌخ  2582تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111121، وفى تارٌخ    8613هدٌة عبد الحمٌد عبد الرحٌم داوود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 2581ورلم امر محو  212باٌداع محو رلم 21/11/2511السجل  ترن التجارة تم محو المٌد وشطبه فى 

تم محو/شطب السجل  تم محو    25111124، وفى تارٌخ    1565ٌده برلم : تامر دمحم دمحم شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 11

 2511/11/24بتارٌخ  2583السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111124، وفى تارٌخ    15356دمحم فتحى همام عبد المحسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 2511/11/24بتارٌخ  2584جل  تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم الس

تم محو/شطب السجل  تم    25111126، وفى تارٌخ    15133دمحم جمال حسن حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 2511/11/26بتارٌخ  2585ر محو رلم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بموجب ام

تم محو/شطب السجل  تم    25111126، وفى تارٌخ    14311نادر رضا نادر برسوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 2511/11/26وتارٌخ  2586محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111126، وفى تارٌخ    15168لعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بهاء الدٌن صالح عبد ا   - 15

 2511/11/26بتارٌخ  2588السجل  تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111126تارٌخ ، وفى    14813اسالم محمود عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 2511/11/26بتارٌخ  2586السجل  تم محو السجل التجارى نهائٌا بسبب ترن التجارة وذلن بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111153ارٌخ ، وفً ت  16455دمحم رٌاض سٌد سٌد عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111153وفً تارٌخ ،   14452حسام رضا حافظ سٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111156وفً تارٌخ ،   16313دمحم امام دمحم عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111156وفً تارٌخ ،   12525احمد السٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   125555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111156وفً تارٌخ ،   12161مسعد طه دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111156وفً تارٌخ ،   15682سامح سٌد حسٌن رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111111وفً تارٌخ ،   15815السٌد دمحم جوده اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   35555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111112وفً تارٌخ ،   13862حسام أحمد دمحم سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 ٌه جن  155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111112وفً تارٌخ ،   8416هٌثم حسن حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25111118وفً تارٌخ ،   16415محمود دمحم دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111118وفً تارٌخ ،   12434دمحم فرٌد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25111111وفً تارٌخ ،   13514مؤسسه الطوخى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   25555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111125وفً تارٌخ ،   15612نسمة احمد عباس دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111121وفً تارٌخ ،   15114سامح ابو الفتوح احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25111121وفً تارٌخ ،   6611عبٌر رجب هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   4555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111121وفً تارٌخ ،   15683نٌفٌن فاٌك انٌس حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25111125وفً تارٌخ ،   15356مكتب الزعفرانى لنمل البضائع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25111125وفً تارٌخ ،   11681منال عبداللة ابراهٌم بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111126وفً تارٌخ ،   16551سالى خلٌل معوض خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111126وفً تارٌخ ،   11238محمود دمحم السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25111128وفً تارٌخ ،   14288جون عادل مورٌس شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25111153وفً تارٌخ  16462الممصود حامد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد عبد  -  1

 تمسٌم النصر للسٌارات ح حلوان شمة بالدور االرضى حلوان 24ش  15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111153وفً تارٌخ  16465دمحم حسن صابر صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ا شارع ٌوسف حلوان 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111153وفً تارٌخ  16461فتحى دمحم السٌد احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 46منشٌه جمال عبدالناصر حالٌا وسابما  1ش 43الـتأشٌر:   ، حلوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25111154وفً تارٌخ  16468ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعد دمحم عم -  4

 حدائك حلوان/  -شارع احمد شولى مدٌنه الهدى  6شمه بالعمار 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25111154وفً تارٌخ  16461دمحم عبدالحكٌم فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 حدائك حلوان/  -ش عبدالفتاح الدهشورى  26الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111154وفً تارٌخ  16466دمحم دمحم الطاهر عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ك مساكن المرازٌ 24الـتأشٌر:   ، ش ابو سالم بجوار اسكان خلف بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25111154وفً تارٌخ  16465بالل محروس مصطفً عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  -ش عطا ترعه الخشاب المعصره  1وصف الـتأشٌر:   ، شمه بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111154وفً تارٌخ  16464عمرو مجدي محبوب منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 /  1ش 1حدائك حلوان  / د -أ شارع محمود الشامً  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111154وفً تارٌخ  16466دمحم عبدالخالك دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 شارع دمحم سٌد احمد محل بالدور االرضى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111155وفً تارٌخ  16465دمحم لدرى عبده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  - 1شمه  2عمار  24ب  3الـتأشٌر:   ، المشروع االمرٌكى مج 

م تعدٌل العنوان , ت 25111155وفً تارٌخ  16461نصر عبدالفضٌل عبدالرحٌم عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -ج اسماعٌل كامل حلوان بجوار مستشفى االنتاج الحربى  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111156وفً تارٌخ  16463عبدالمحسن عبدهللا بدوى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مساكن الصلب الجدٌدة /  44وصف الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25111156وفً تارٌخ  16465كرى جوده عبدربه محمود الكوبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  13

 امتداد ماٌو /  12مجاورة  1منطمه  34وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25111156وفً تارٌخ  16468رانٌا اسماعٌل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، ش السالم متفرع من ش عمر بن عبدالعزٌز  منشٌه جمال عبد الناصر / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111156وفً تارٌخ  16482ابراهٌم عبده حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش محمود عبدالرحمن م الطٌران /  2الـتأشٌر:   ، عمار 

العنوان ,  تم تعدٌل 25111156وفً تارٌخ  16484محمود عبدالرحمن محمود رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش حنفى ابو جبل مساكن االلتصادٌه /  58بلون  3بالدور  6وصف الـتأشٌر:   ، شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111156وفً تارٌخ  12525احمد السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 روقاالسكان المومى مدٌنة الش 22، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111156وفً تارٌخ  16483محمود امٌن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش جمال عبد الناصر حدائك حلوان /   56الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25111156وفً تارٌخ  16466احمد محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 / 15مجاورة  5امتداد ذكى محل رلم  1على  1533الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111156وفً تارٌخ  16485دمحم صبري دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ترعه الخشاب ع كامل صدلى البحرٌه /  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111156وفً تارٌخ  16481فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌد زعلول عباس ، تاجر -  21

 /  2عماره  5حى  12، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25111156وفً تارٌخ  16466عبدالفتاح حسٌن عبده دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 / 11مجاورة سوق  2وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111156وفً تارٌخ  16461سالى سٌد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش السالم متفرع من عمر بن عبدالعزٌز /  14الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111111وفً تارٌخ  16486احمد محمود راضى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 /  36سوق مج  18عماره  1مجموعه  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25111111وفً تارٌخ  16486نبٌل كمال عبدالرازق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 شارع سامح مدٌنه الشمس /  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111111وفً تارٌخ  16485ومى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال دمحم بٌ -  26

 ش حموده حدائك حلوان /  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111112وفً تارٌخ  16481جهاد مصطفً عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 محل باالرضى /  -السكه الحدٌد عزبه الوالده  الـتأشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111112وفً تارٌخ  16488محمود اسماعٌل محمود ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 /  1م 13مساكن المرازٌك المدٌمه ب  18الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111113وفً تارٌخ  16415لٌده برلم    نادٌه ابراهٌم سالم امام ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

 شارع برهان  /  32/35الدور االرضى بالعمار  218الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25111113وفً تارٌخ  16412محمود عبد العال سطوحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لنصر للسٌارات / ش ا 14وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111113وفً تارٌخ  16411محمود محرم محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 أ شارع خسرو خلف محكمة حلوان /  33الـتأشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111113ً تارٌخ وف 15548احمد ابراهٌم محمود الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الدور االول / الممطم -الهضبة الوسطى  5415الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ق

تم تعدٌل العنوان ,  25111114وفً تارٌخ  16416عزت حمدى عبد الراضى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 المشروع االمرٌكى /  1رة مجاو 1بلون 25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111114وفً تارٌخ  13513حربى هاشم دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 اسٌوط الجدٌدة /  -اسكان الشباب  - 1شمه  -ز 4الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25111114وفً تارٌخ  16413تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالظاهر ٌس عبدالظاهر ، -  35

 /  1مدخل  26بلون  3وصف الـتأشٌر:   ، المشروع االمرٌكى مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111114وفً تارٌخ  16415محمود دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ترعه الخشاب عزبه كامل صدلى المعصره  حدائك حلوان / ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111114وفً تارٌخ  16525صباح ٌوسف سالم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع سعد راشد البراوى كفر العلو التبٌن / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111114وفً تارٌخ  16414 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم شعبان سٌد دمحم -  38

 ش ترعه الخشاب المعصره /  61، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111116وفً تارٌخ  16551مصطفى محسن دمحم رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 به البحرٌه / العز 15ش  48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111116وفً تارٌخ  12586فاروق جمال فاروق عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 شارع المراغى /  25عمار  3,4وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25111116وفً تارٌخ  12586رلم    فاروق جمال فاروق عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  41

 شارع عبدالرحمن تماطع شارع خسرو  11وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25111116وفً تارٌخ  16411محمود عبدالرحمن عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 /  11شمه  1حى ن عمارة  6ٌر:   ، مجاورة وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25111116وفً تارٌخ  16555عباس رشدى عباس عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش عبد الرحمن /  12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111116وفً تارٌخ  1343احمد دمحم عبد العزٌز مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  1شارع ٌوسف الدور االول شمة رلم  113الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111116وفً تارٌخ  16416ابراهٌم صبحى عطٌه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 منشٌه جمال عبدالناصر /  21ش  11الـتأشٌر:   ، العماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111118وفً تارٌخ  11652احمد دمحم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  - 14السكان العائلى امام مجاوره ا 335الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111118وفً تارٌخ  1631على حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  -كمبوند وسط البلد  3عماره وسط البلد مجاورة  A/3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111118وفً تارٌخ  1631، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على حسن محمود احمد -  48

 الـتأشٌر:   ، اضافة فرع جدٌد / الوادي م.الصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111118وفً تارٌخ  12143نٌفٌن سمٌر جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 -( مدٌنه الطٌران خلف مدرسة الشمس بحلوان 158ن الً / لطعه )الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111111وفً تارٌخ  16552دمحم محسن عبد الفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 /  221الـتأشٌر:   ، ش كورنٌش النٌل بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25111125وفً تارٌخ  16554فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد العاطى عٌد عبد العاطى بدر سالم ، تاجر -  51

 ش دمحم حسن الصٌاد كفر العلو /  13وصف الـتأشٌر:   ، مكتب بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111125وفً تارٌخ  11848محمود حنفً محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 -ابراج المهندسٌن كورنٌش المعادى  1الدور الخامس برج  3عدٌل العنوان لٌصبح / شمه رلم الـتأشٌر:   ، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111125وفً تارٌخ  16556دمحم السٌد دمحم دٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مدٌنه الموظفٌن /  15ش  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111125وفً تارٌخ  16555نى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاصم مصطفى دمحم عبد الغ -  54

 عٌن حلوان /  4مجاوره  1الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111121وفً تارٌخ  16551سالى خلٌل معوض خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لالسمنت عرب راشد /  ش المومٌه 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111121وفً تارٌخ  16556محمود شاذلى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ش االصالح الزراعى المدٌم عزبه الوالده /  3الـتأشٌر:   ، محل بالعمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111121وفً تارٌخ  16515هاجر احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 غرفة من شمه بالدور الثالث فوق االرضى /  -( شارع جمال عبد الناصر حدائك حلوان 21الـتأشٌر:   ، )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111121وفً تارٌخ  16558اسالم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 /  1، ش دمحم راشد كفر العلو ارض الجنٌنه رلم   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111121وفً تارٌخ  16511وائل على عبد الحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش عبد هللا على عبد الرحمن /  3محل  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111124وفً تارٌخ  16513لٌده برلم    سٌد كمال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  65

 ش منصور  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111124وفً تارٌخ  16512محمود عز الدٌن عبدالفتاح شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ماٌو / 15تداد مدٌنه تمسٌم ام  8مجاورة  4منطمه  14لطعه  2وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25111124وفً تارٌخ  16514اٌناس خضرجى احمد المرحومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش حٌدر /  21وصف الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25111125وفً تارٌخ  15633دمحم عبد مرزوق عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  -االمتداد  6,8سوق مجاوره  11الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111125وفً تارٌخ  11681منال عبداللة ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 -ضى أ بالدور االر 65محل رلم  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارات المروه عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111125وفً تارٌخ  15633دمحم عبد مرزوق عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  -االمتداد   6,8سوق مجاوره  11الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111125ٌخ وفً تار 16515احمد عمران سٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 حدائك حلوان /  18ش توتنجى رلم  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25111126وفً تارٌخ  16518احمد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعة الخشاب برج المروه / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111126وفً تارٌخ  16511د شرلاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه احم -  68

 )أ( ترعه الصلب خلف مسجد الصفا والمروه  مدٌنه الصلب / 5الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25111126وفً تارٌخ  16525حسٌن جابر عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش عبد العزٌز الحكٌم المعصره / 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25111128وفً تارٌخ  16523ساره صالح هالل زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 / 13ش دمحم عبدالمجٌد امتداد مركز الشباب امام بلون  1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25111128وفً تارٌخ  16522، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عمر على -  61

 شمه بالدور االرضى/  -( 13، مدٌنه الحدٌد والصلب بجوار بلون )

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111156وفً تارٌخ  11118حسام دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

ر:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأش25111156ٌوفً تارٌخ  15166ولٌد حسن دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط / التورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111156وفً تارٌخ  11522هدى راغب عبد اللطٌف سارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر واضافه نشاط التورٌدات العمومٌه الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111156وفً تارٌخ  12161فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعد طه دمحم سلٌمان ، تاجر -  4

 اضافة نشاط / المماوالت العامه والمتخصصة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111111وفً تارٌخ  15815السٌد دمحم جوده اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 لٌصبح / تورٌدات ومماوالتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111112وفً تارٌخ  13862حسام أحمد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تركٌب وصٌانه مصاعد ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111113تارٌخ وفً  16445كرٌمه دمحم عبدالخالك بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافة نشاط / نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 25111116وفً تارٌخ  12853مؤسسه ابو الفتوح لتجارة المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

كتب الدٌنٌه والمصاحف وفٌماعدا خدمات وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتبه فٌم عدا اصدار الصحف والمجالت وال

 االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 25111116وفً تارٌخ  12853مؤسسه ابو الفتوح لتجارة المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

لمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وفٌماعدا خدمات وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتبه فٌم عدا اصدار الصحف وا

 االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111118وفً تارٌخ  1865اٌهاب ابراهٌم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

والصناعة فٌماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة  اضافة نشاط / دورات تدرٌبٌة واستشارات فً مجال الرٌاضة

 والمصاحف وخدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111118وفً تارٌخ  12434دمحم فرٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111118وفً تارٌخ  11652احمد دمحم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت واستثمار عماري فٌماعدا التسوٌك واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , 25111111وفً تارٌخ  13514جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه الطوخى لالستٌراد والتصدٌر ، تا -  13

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 25111111وفً تارٌخ  13668مصطفى محمود عبد المنصف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ة المنزلٌهوصف التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد وتوزٌع االجهز

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111124وفً تارٌخ  11663امٌره ٌسى اسكاروى طوبٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

التوابل وتورٌدات المواد -السكر-الدلٌك-المكرونة-االرز-التأشٌر:  اضافة نشاط /تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌه) جمٌع انواع الحبوب

 الغذائٌة(

تم تعدٌل النشاط , وصف 25111125وفً تارٌخ  11681نال عبداللة ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تأجٌر فساتٌن سوارٌه

 تم تعدٌل النشاط , وصف25111125وفً تارٌخ  16416ابراهٌم صبحى عطٌه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تصنٌع المكمالت الغذائٌه لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111125وفً تارٌخ  3165ناجٌة حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25111126وفً تارٌخ  14316اسالم كارم دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط / بالى ستٌشن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة تم تعدٌل نوع ال25111153وفً تارٌخ  16462حامد عبد الممصود حامد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25111156وفً تارٌخ  16485دمحم صبري دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111156وفً تارٌخ  16465شكرى جوده عبدربه محمود الكوبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111121وفً تارٌخ  16551سالى خلٌل معوض خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111114وفً تارٌخ  16413احمد عبدالظاهر ٌس عبدالظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111116وفً تارٌخ  16411محمود عبدالرحمن عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111156وفً تارٌخ  16463عبدالمحسن عبدهللا بدوى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111121وفً تارٌخ  16558اسالم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25111125وفً تارٌخ  16556السٌد دمحم دٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  1

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111154وفً تارٌخ  16465بالل محروس مصطفً عبدالحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111156وفً تارٌخ  16484محمود رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالرحمن  -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111111وفً تارٌخ  16486نبٌل كمال عبدالرازق عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111155وفً تارٌخ  16465مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم لدرى عبده مح -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111116وفً تارٌخ  16551مصطفى محسن دمحم رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111114وفً تارٌخ  16416رد ،  سبك لٌده برلم   عزت حمدى عبد الراضى احمد ، تاجر ف -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111156وفً تارٌخ  16483محمود امٌن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111112وفً تارٌخ  16481لٌده برلم   جهاد مصطفً عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111154وفً تارٌخ  16466دمحم دمحم الطاهر عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25111154وفً تارٌخ  16468م   دمحم سعد دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع 25111125وفً تارٌخ  16554عبد العاطى عٌد عبد العاطى بدر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111124وفً تارٌخ  16513لم   سٌد كمال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111112وفً تارٌخ  16488محمود اسماعٌل محمود ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111156وفً تارٌخ  16461سالى سٌد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111121وفً تارٌخ  16515هاجر احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111153خ وفً تارٌ 16461فتحى دمحم السٌد احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111156وفً تارٌخ  16466عبدالفتاح حسٌن عبده دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111124تارٌخ وفً  16512محمود عز الدٌن عبدالفتاح شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111113وفً تارٌخ  16411محمود محرم محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111125وفً تارٌخ  15633دمحم عبد مرزوق عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111156وفً تارٌخ  16482ابراهٌم عبده حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل25111113وفً تارٌخ  16415نادٌه ابراهٌم سالم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111128وفً تارٌخ  16523ساره صالح هالل زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111125وفً تارٌخ  16515احمد عمران سٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111128وفً تارٌخ  16522احمد دمحم عمر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111156وفً تارٌخ  16468احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رانٌا اسماعٌل  -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25111114وفً تارٌخ  16415محمود دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111111وفً تارٌخ  16485فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم بٌومى على ، تاجر  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111111وفً تارٌخ  16486احمد محمود راضى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111114وفً تارٌخ  16414برلم   اسالم شعبان سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25111156وفً تارٌخ  16481سٌد زعلول عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111154وفً تارٌخ  16466دمحم عبدالخالك دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111125وفً تارٌخ  16555عاصم مصطفى دمحم عبد الغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111121خ وفً تارٌ 16511وائل على عبد الحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111153وفً تارٌخ  16465دمحم حسن صابر صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 25111156وفً تارٌخ  16466احمد محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111113وفً تارٌخ  16412محمود عبد العال سطوحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة25111116وفً تارٌخ  16416ابراهٌم صبحى عطٌه فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111154وفً تارٌخ  16461دمحم عبدالحكٌم فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 25111126وفً تارٌخ  16518احمد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111111وفً تارٌخ  16552دمحم محسن عبد الفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111126وفً تارٌخ  16511نادٌه احمد شرلاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111155وفً تارٌخ  16461نصر عبدالفضٌل عبدالرحٌم عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111126وفً تارٌخ  16525حسٌن جابر عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25111121وفً تارٌخ  16556محمود شاذلى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111154وفً تارٌخ  16464عمرو مجدي محبوب منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111124وفً تارٌخ  16514خضرجى احمد المرحومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌناس -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25111116وفً تارٌخ  16555عباس رشدى عباس عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافة السمه التجارٌة / العالمٌه لنمل  16445تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111113،  فى تارٌخ :   -  1

 العمال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / مكتبتى   12853تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111116،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / المصرٌه  11652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111118،  فى تارٌخ :   -  3

 العمارى  للمماوالت واالستثمار 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الخالد  3165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111125،  فى تارٌخ :   -  4

 للتورٌدات العمومٌه  

 باندا   الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / 14316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25111126،  فى تارٌخ :   -  5

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رى شركات  تعدٌالت السجل التجا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    25111154، وفى تارٌخ    16431بٌجاد دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2511/11/4بتارٌخ  2568الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحالاته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    25111154، وفى تارٌخ    14582رلم : احمد حسٌن و شرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب   - 2

 2511/11/4بتارٌخ  2565فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طب تم محو/ش   25111154، وفى تارٌخ    15531كرٌم عبد الحافظ و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2511/11/4بتارٌخ  2566السجل  تم فسخ الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    25111154، وفى تارٌخ    15538شركة المكاوى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 2511/11/4بتارٌخ  2566ماته المالٌة وذلن بامر محو رلم الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستح

تم محو/شطب    25111113، وفى تارٌخ    14658دمحم صدٌك زاٌد بركات و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2511/11/13خ بتارٌ 2563السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25111114، وفى تارٌخ    13518امٌن اسماعٌل محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2511/11/14بتارٌخ  2566السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

تم    25111118، وفى تارٌخ    11513ه احمد السٌد حسٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : سالم دمحم سالم فرج وشرٌك   - 6

بتارٌخ  2568محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

2511/11/18 

تم محو/شطب    25111125، وفى تارٌخ    15855م : احمد محمود ٌوسف وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 8

 2511/11/25بتارٌخ  2585السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة مستحماته المالٌة وذلن بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25111156وفً تارٌخ   ، 12516، سبك لٌدها برلم ،حمام السٌد صبرة و شرٌكة شركة تضامن   -  1

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25111156وفً تارٌخ   ، 3511عادل حامد سالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1555555.555دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تع

تم  25111156وفً تارٌخ   ، 3511أل عادل سالم وشرٌكتهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -اصبح  االسم التجارى: -  3

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    14248االسم التجارى لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل  -  4

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111111،

وفً تارٌخ    14248ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مٌنا نظٌم صلٌب عوض وشرٌكته مرٌه منٌر حنا ابراهٌم شركة ت -  5

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111111،

وفً تارٌخ    14248تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111111،

وفً تارٌخ    14248مٌنا نظٌم صلٌب عوض وشرٌكته مرٌه منٌر حنا ابراهٌم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   15555.555ٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 25111111،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111111وفً تارٌخ   ، 4151دمحم عالء حسن حسٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111111وفً تارٌخ   ، 4151لٌدها برلم ، نهً دمحم الوكٌل وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك -  1

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25111111وفً تارٌخ   ، 4151اصبح / منى احمد السٌد احمد و شرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   2555555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف الت

تم تعدٌل رأس المال ,  25111111وفً تارٌخ   ، 4151دمحم عالء حسن حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111111وفً تارٌخ   ، 4151كٌل وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،نهً دمحم الو -  12

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25111111وفً تارٌخ   ، 4151اصبح / منى احمد السٌد احمد و شرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25111112وفً تارٌخ   ، 15841دمحم محمود عبد الحافظ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   155555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25111112وفً تارٌخ   ، 15841دمحم محمود عبد الحافظ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111113وفً تارٌخ   ، 15686،خالد دمحم خضٌرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  16

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25111116وفً تارٌخ   ، 1152شركة الصباحى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   2555555.555رأس مالها ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس  25111116وفً تارٌخ   ، 1152شركة الصباحى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -أصبح : -  18

 جنٌه   2555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25111121وفً تارٌخ   ، 1412صبرى عباس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    1412رلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  25

 جنٌه   11555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25111121،

وفً  12511الصمر لالستثمار العمارى والمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عبد العال صمر عبد العال وشرٌكه  -  21

 جنٌه   1555555.555دٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تع 25111126تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25111126وفً تارٌخ   ، 13516ال عبد العزٌز جروب وشرٌكتهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

(    EGYPTIAN COMPANY FOR PROFESSIONAL INDUSTRIESتعدٌل/ الشركه المصرٌه للصناعات المهنٌه )   -  1

العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل  25111153وفً تارٌخ  15612اشرف دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 الماهرة-الممطم -1شارع -5111، اضافه فرع الشركه لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصبح االسم التجارى / الشركة المصرٌة للصناعات المهنٌة حمد ى ابو بكر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

-الممطم -1شارع -5111افه فرع الشركه لطعه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اض 25111153وفً تارٌخ  15612

 الماهرة

تم تعدٌل العنوان ,  25111153وفً تارٌخ  15612حمدى ابو بكر متولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 الماهرة-الممطم -1شارع -5111وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع الشركه لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25111156وفً تارٌخ  12516شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حمام السٌد صبرة و شرٌكة ،  -  4

  -خلف عمارات السعودٌه  -شارع كورنٌش النٌل  22وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25111126وفً تارٌخ  5813عبد هللا فتحى عبد هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ ش اوالد عبد الحمٌد للٌوب بنشاط: تشغٌل وتشكٌل المعادن 

تم تعدٌل  25111126وفً تارٌخ  5813عبد هللا فتحى عبد هللا وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -أصبح : -  6

 افة فرع بالعنوان/ ش اوالد عبد الحمٌد للٌوب بنشاط: تشغٌل وتشكٌل المعادن العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اض

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  13522احمد كمال احمد وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التسوٌك العماري ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تع25111153

وفً تارٌخ  13522احمد كمال احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التسوٌك العماري ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25111153

وفً  12516ٌصبح / تورٌد اسمنت ،  سبك لٌدها برلم   حمام السٌد صبرة و شرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة ل -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111156تارٌخ 

دمحم عبد الفتاح حسٌن و شرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد واصبح النشاط / التجارة فً لطع غٌار السٌارات  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111113وفً تارٌخ  11418وتورٌد لطع الغٌار ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد واصبح النشاط /  -  5

تم تعدٌل النشاط , 25111113وفً تارٌخ  11418التجارة فً لطع غٌار السٌارات وتورٌد لطع الغٌار ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

عٌد جمعة وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25111114وفً تارٌخ  1585برلم   

تم 25111111وفً تارٌخ  1511اٌهاب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

مٌه ،  ال عبد العزٌز جروب وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط /  تجاره وتورٌد جمٌع انواع الحدٌد ومماوالت عمو -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25111126وفً تارٌخ  13516سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111155وفً تارٌخ  1142دمحم نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 25111155وفً تارٌخ  1142تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 , وصف التأشٌر: شركة تضامنالمانونى  

تم تعدٌل 25111111وفً تارٌخ  14248تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 25111111وفً تارٌخ  14248  مٌنا نظٌم صلٌب عوض وشرٌكته مرٌه منٌر حنا ابراهٌم ، سبك لٌدها برلم  -  4

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25111112وفً تارٌخ  15841دمحم محمود عبد الحافظ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25111125وفً تارٌخ  1361 وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى الً / دمحم احمد احمد دمحم -  6

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25111125وفً تارٌخ  1361اسامة احمد احمد دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 توصٌة بسٌطة

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل/ الشركه  15612شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111153،  فى تارٌخ :   -  1

 (  اشرف دمحم وشرٌكه  EGYPTIAN COMPANY FOR PROFESSIONAL INDUSTRIESالمصرٌه للصناعات المهنٌه )  

الى: تعدٌل االسم التجارى  14248توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111111،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها

سم التجارى الى: تعدٌل اال 14248شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111111،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها

الى: تعدٌل االسم التجارى  11418شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111113،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  421أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  25111114،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / معمل الدناصورى للتحالٌل الطبٌة )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصورى وشرٌكه(

 الى: تعدٌل االسم التجارى 421توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111114،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / معمل الدناصورى للتحالٌل الطبٌة )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصورى وشرٌكه(

الى: تعدٌل االسم التجارى  1361توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111125،  فى تارٌخ :   -  6

 الً / دمحم احمد احمد دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  1361شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111125،  فى تارٌخ :   -  8

 الً / دمحم احمد احمد دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  1412توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25111121،  فى تارٌخ :   -  1

 د ٌوسف وشركاهلٌصبح / عالء الدٌن محمو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

                                                                                اشرف ابو بكر متولى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                             -  1

 15612برلم       25111153:  تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ

                                                                                حسام حكٌم البلتاجى المنشاوى  شركة تضامن  السندٌن  تم دخولة الشركة                                                             -  2

 15612برلم       25111153افه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : تم خروجه واستالم ك

                                                                            هبه حسن دمحم بسٌونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                                 -  3

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                                                                  اشرف دمحم سامى السٌد لاسم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                           -  4

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                                                           تونى سٌد امام دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                                  -  5

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                                                                       حمدى ابو بكر متولً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                      -  6

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                                                                                                   اشرف ابو بكر متولى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                          -  6

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                  ركة                                                                                                                          حسام حكٌم البلتاجى المنشاوى  شركة تضامن  السندٌن  تم دخولة الش -  8

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                          رٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                                                                  هبه حسن دمحم بسٌونى  شركة تضامن  ش -  1

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 

                                                                        سامى السٌد لاسم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                                     اشرف دمحم -  15

 15612برلم       25111153تم خروجه واستالم كافه مستحماته المالٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

                                                                           تونى سٌد امام دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم دخولة الشركة                                                                  -  11
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    25111153خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  تونى سٌد امام دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  83

 15612برلم   

حمدى ابو بكر متولً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  84

 15612برلم       25111153

روجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : اشرف ابو بكر متولى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خ -  85

 15612برلم       25111153

    25111153حسام حكٌم البلتاجى المنشاوى  شركة تضامن  السندٌن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  86

 15612برلم   

    25111153هبه حسن دمحم بسٌونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  86

 15612برلم   

اشرف دمحم سامى السٌد لاسم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  88

 15612برلم       25111153

    25111153تونى سٌد امام دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  81

 15612برلم   

حمدى ابو بكر متولً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  15

 15612برلم       25111153

السٌد صابره صابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  انضمام الشرٌن / حسٌن احمد حسانٌن احمد )شرٌن حمام  -  11

 12516برلم       25111156جنٌه ، تارٌخ :  55555متضامن( بحصه لدرها 

متضامن(  حسٌن احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن / حسٌن احمد حسانٌن احمد )شرٌن -  12

 12516برلم       25111156جنٌه ، تارٌخ :  55555بحصه لدرها 

دمحم احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن / حسٌن احمد حسانٌن احمد )شرٌن متضامن(  -  13

 12516برلم       25111156جنٌه ، تارٌخ :  55555بحصه لدرها 

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن / دمحم احمد حسانٌن   حمام السٌد صابره صابر -  14

احمد منفردا وله كافة السلطات فً تحمٌك اغراض الشركة وله حك توكٌل الغٌر والتعامل مع البنون فً جمٌع ما ٌخص الشركة من 

ٌه وله حك االنفراد بالتولٌع علً ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة رهن او التراض او سحب او اٌداع او فتح حسابات واعتمادات بنك

وفً المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراضها وكذلن االعمال التى تخص اصول الشركة من بٌع او شراء وتمرٌر حك عٌنى ، تارٌخ : 

 12516برلم       25111156

االدارة والتولٌع للشرٌن / دمحم احمد حسانٌن احمد حسٌن احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌصبح حك  -  15

منفردا وله كافة السلطات فً تحمٌك اغراض الشركة وله حك توكٌل الغٌر والتعامل مع البنون فً جمٌع ما ٌخص الشركة من رهن 

ن بعنوان الشركة وفً او التراض او سحب او اٌداع او فتح حسابات واعتمادات بنكٌه وله حك االنفراد بالتولٌع علً ان ٌكون ذل

المسائل المتعلمة بتحمٌك اغراضها وكذلن االعمال التى تخص اصول الشركة من بٌع او شراء وتمرٌر حك عٌنى ، تارٌخ : 

 12516برلم       25111156

احمد منفردا  دمحم احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن / دمحم احمد حسانٌن -  16

وله كافة السلطات فً تحمٌك اغراض الشركة وله حك توكٌل الغٌر والتعامل مع البنون فً جمٌع ما ٌخص الشركة من رهن او 

التراض او سحب او اٌداع او فتح حسابات واعتمادات بنكٌه وله حك االنفراد بالتولٌع علً ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وفً 

ك اغراضها وكذلن االعمال التى تخص اصول الشركة من بٌع او شراء وتمرٌر حك عٌنى ، تارٌخ : المسائل المتعلمة بتحمٌ

 12516برلم       25111156
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حمام السٌد صابره صابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خروج الشرٌن / حمام السٌد صابره صابر من الشركة  -  16

 12516برلم       25111156رٌخ : وحصوله على كافة مستحماته من الشركة ، تا

حسٌن احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / حمام السٌد صابره صابر من الشركة وحصوله  -  18

 12516برلم       25111156على كافة مستحماته من الشركة ، تارٌخ : 

روج الشرٌن / حمام السٌد صابره صابر من الشركة وحصوله دمحم احمد حسانٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  11

 12516برلم       25111156على كافة مستحماته من الشركة ، تارٌخ : 

عرفات موسى دمحم الجعودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الً بند االدارة والتولٌع / ٌكون للشرٌن المتضامن  -  155

فً االلتراض من جمٌع البنون منفردا وذلن فً المسائل التى تحمك اغراض الشركة ومباشرة عرفات موسً دمحم الجعودى الحك 

نشاطها وٌكون مسؤال بمفرده عن ذلن امام البنون التى ٌتم االلتراض منها والتعامل معها بصفته الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

 1611برلم       25111156

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الً بند االدارة والتولٌع / ٌكون للشرٌن المتضامن  عرفات موسى دمحم الجعودى  توصٌة -  151

عرفات موسً دمحم الجعودى الحك فً االلتراض من جمٌع البنون منفردا وذلن فً المسائل التى تحمك اغراض الشركة ومباشرة 

تعامل معها بصفته الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : نشاطها وٌكون مسؤال بمفرده عن ذلن امام البنون التى ٌتم االلتراض منها وال

 1611برلم       25111156

منٌا نظٌم صلٌب عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على  -  152

 14248برلم       25111111كافه مستحماته ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على كافه مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  شركة تض -  153

 14248برلم       25111111مستحماته ، تارٌخ : 

منٌا نظٌم صلٌب عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على  -  154

 14248 برلم      25111111كافه مستحماته ، تارٌخ : 

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على كافه  -  155

 14248برلم       25111111مستحماته ، تارٌخ : 

لى منٌا نظٌم صلٌب عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله ع -  156

 14248برلم       25111111كافه مستحماته ، تارٌخ : 

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على كافه  -  156

 14248برلم       25111111مستحماته ، تارٌخ : 

ارج  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على منٌا نظٌم صلٌب عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخ -  158

 14248برلم       25111111كافه مستحماته ، تارٌخ : 

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / مٌنا نظٌم صلٌب عوض وحصوله على كافه  -  151

 14248برلم       25111111مستحماته ، تارٌخ : 

ٌا نظٌم صلٌب عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله من -  115

للطرف الثانى / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن 

 14248برلم       25111111رٌخ : وبٌع اصول الشركة والتعالد مع البنون ، تا

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله للطرف الثانى /  -  111

اصول  مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن وبٌع

 14248برلم       25111111الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منٌا نظٌم صلٌب عوض  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله  -  112

اض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن للطرف الثانى / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغر

 14248برلم       25111111وبٌع اصول الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله للطرف الثانى /  -  113

ه كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن وبٌع اصول مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا ول

 14248برلم       25111111الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 

منٌا نظٌم صلٌب عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله  -  114

الثانى / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن  للطرف

 14248برلم       25111111وبٌع اصول الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 

التولٌع عنها امام الغٌر موكوله للطرف الثانى /  مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة وحك -  115

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن وبٌع اصول 

 14248برلم       25111111الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 

منٌا نظٌم صلٌب عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله  -  116

للطرف الثانى / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن الرهن 

 14248برلم       25111111لبنون ، تارٌخ : وبٌع اصول الشركة والتعالد مع ا

مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة وحك التولٌع عنها امام الغٌر موكوله للطرف الثانى /  -  116

الرهن وبٌع اصول  مرٌه منٌر حنا ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة واهدافها بما فً ذلن

 14248برلم       25111111الشركة والتعالد مع البنون ، تارٌخ : 

نهً دمحم مصطفى كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها  -  118

حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن 

ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض 

 4151برلم       25111111 الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك توكٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :

نهً دمحم مصطفى كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها  -  111

الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من 

ابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض ث

 4151برلم       25111111الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك توكٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها نهً دمحم مصطفى كمال   -  125

الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من 

حكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات ال

 4151برلم       25111111الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك توكٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها نهً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌ -  121

الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من 

أو تفوٌض ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل 

 4151برلم       25111111الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك توكٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نهً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها  -  122

عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الرهن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من  الحك فى تولٌع كافه

ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض 

 4151برلم       25111111كٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك تو

نهً دمحم مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌده /نهى دمحم مصطفى كمال لها  -  123

هن بكافه انواعه لكافه أصول الشركه بما فٌها من الحك فى تولٌع كافه عمود االلتراض وكفاله الغٌر باسم الشركه وكذلن حك الر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثابت أو منمول وذلن للنفس او للغٌر وأمام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه الخاصه بذلن ولها الحك فى توكٌل أو تفوٌض 

 4151برلم       25111111الغٌر وذلن لصالح البنون والغٌر واضافة حك توكٌل البنن والغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25111112دمحم محمود عبد الحافظ  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل صفه الشرٌن لتصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  124

15841 

برلم       25111112دمحم محمود عبد الحافظ  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفه الشرٌن لتصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  125

15841 

دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  -  126

 11418برلم       25111113واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : 

حسٌن اسماعٌل واستالمه  دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح -  126

 11418برلم       25111113كافة حموله ، تارٌخ : 

مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  -  128

 11418برلم       25111113واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : 

ن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل دمحم عبد الفتاح حسٌ -  121

 11418برلم       25111113واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : 

دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل واستالمه  -  135

 11418برلم       25111113افة حموله ، تارٌخ : ك

مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن / دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  -  131

 11418برلم       25111113واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : 

    25111113دٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌن متضامن ، تارٌخ : دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  شركة تضامن  م -  132

 11418برلم   

برلم       25111113دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  133

11418 

برلم       25111113ن متضامن ، تارٌخ : مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌ -  134

11418 

    25111113دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  دخول شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  135

 11418برلم   

برلم       25111113دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  136

11418 

برلم       25111113مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  136

11418 

دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن  -  138

معٌن او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان مجت

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان  155555المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

 11418برلم       25111113تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن مجتمعٌن  -  131

او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان المعامالت التى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن  155555عن تزٌد لٌمتها 

 11418برلم       25111113مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن  -  145

عٌن او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان مجتم

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان  155555المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

 11418برلم       25111113تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح حسٌن اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن  -  141

مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان 

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان  155555ٌمتها عن المعامالت التى تزٌد ل

 11418برلم       25111113تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مجتمعٌن  دمحم سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن -  142

او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان المعامالت التى 

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن  155555تزٌد لٌمتها عن 

 11418برلم       25111113مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مصطفً سٌد عبد الحلٌم ابو طالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكال للطرفٌن  -  143

مجتمعٌن او منفردٌن علً ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشان 

جنٌها )مائة الف جنٌها مصرٌا فمط الغٌر(  واٌة تصرفات لانونٌة اخري فٌجب ان  155555متها عن المعامالت التى تزٌد لٌ

 11418برلم       25111113تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  144

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  145

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  146

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  146

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  148

 421برلم       25111114شركة تضامن  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  141

 421برلم       25111114مذكور بالعمد ، تارٌخ :  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى  5555 -  155

 421برلم       25111114توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  151

 421برلم       25111114توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  152

 421برلم       25111114ٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : توصٌة بس  5555 -  153

 421برلم       25111114توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  154

 421 برلم      25111114توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :   5555 -  155

الصباحى اسماعٌل الصباحى متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشركاء  -  156

االربعة مجتمعٌن او منفردٌن فى كل ما ٌخص الشركة من معامالت على ان ٌكون فً حدود غرض الشركة وباسمها وكذلن التعامل 

خاصة سواء بالسحب او االٌداع او االلتراض وصرف مستحمات الشركة سواء نمدا او بشٌكات مع البنون او اى جهات حكومٌة او 

وبدون حد الصى للمعامالت وكذلن فٌما ٌخص حك البٌع والرهن والتصرف فى اصول وممتلكات الشركة باي شكل من اشكال 

 1152برلم       25111116التصرف ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

متولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح من حك الشركاء الصباحى اسماعٌل الصباحى  -  156

االربعة مجتمعٌن او منفردٌن فى كل ما ٌخص الشركة من معامالت على ان ٌكون فً حدود غرض الشركة وباسمها وكذلن التعامل 

راض وصرف مستحمات الشركة سواء نمدا او بشٌكات مع البنون او اى جهات حكومٌة او خاصة سواء بالسحب او االٌداع او االلت

وبدون حد الصى للمعامالت وكذلن فٌما ٌخص حك البٌع والرهن والتصرف فى اصول وممتلكات الشركة باي شكل من اشكال 

 1152برلم       25111116التصرف ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع / للشركاء المتضامنٌن السٌد / نافع احمد حمدتو عبد الجواد لشطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االد -  158

احمد جنٌدي السٌد .. والسٌد / احمد حمدتو عبد الجواد لشطه ) مجتمعان او منفردان ( وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر 

التجارٌه ومصلحة حكومٌه وعلً االخص وزارة السٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والشهر العماري والسجل التجاري والغرفه 

الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن وكذلن فً فتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واصدار شهادات 

 16152برلم       25111111وخطابات الضمان وفكها والسحب وحك المصادله علً الحسابات المدٌنه والدائنه ، تارٌخ : 

شطه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكافة االعمال المصرفٌه امام كافة البنون وكذلن حك بٌع احمد حمدتو عبد الجواد ل -  151

 16152برلم       25111111السٌارات المملوكه للشركه ولهما الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

امة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى شرٌن اسامة احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اس -  165

 1361برلم       25111125موصى ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى  -  161

 1361برلم       25111125شرٌن موصى ، تارٌخ : 

احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى شرٌن اسامة احمد  -  162

 1361برلم       25111125موصى ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى  -  163

 1361برلم       25111125تارٌخ : شرٌن موصى ، 

اسامة احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  164

 1361برلم       25111125موصى ، تارٌخ : 

اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى دمحم احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن /  -  165

 1361برلم       25111125شرٌن موصى ، تارٌخ : 

اسامة احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  166

 1361برلم       25111125موصى ، تارٌخ : 

دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن / اسامة احمد احمد دمحم من شرٌن متضامن الى  دمحم احمد احمد -  166

 1361برلم       25111125شرٌن موصى ، تارٌخ : 

اسامة احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد دمحم  -  168

االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك حك 

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

رة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد دمحم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدا -  161

دمحم حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك 

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

سامة احمد احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد دمحم ا -  165

حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك 

 1361برلم       25111125الصالحٌات ، تارٌخ :  توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم احمد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد  -  161

لبٌع والشراء والتعالد وله حك دمحم حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض وا

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

اسامة احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد دمحم  -  162

ل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك حك االدارة والتولٌع منفردا وله كام

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

امن / دمحم احمد احمد دمحم احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتض -  163

دمحم حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك 

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

اسامة احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد دمحم  -  164

حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وااللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك 

 1361برلم       25111125كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : توكٌل من ٌنوب عنه فً 

دمحم احمد احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن / دمحم احمد احمد  -  165

اللتراض والبٌع والشراء والتعالد وله حك دمحم حك االدارة والتولٌع منفردا وله كامل الصالحٌات فً ادارة الشركه والتولٌع عنها وا

 1361برلم       25111125توكٌل من ٌنوب عنه فً كل او بعض الصالحٌات ، تارٌخ : 

صبرى عباس عبد اللطٌف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجه من الشركة واستالمه كافه مستحماته المالٌة ، تارٌخ :  -  166

 1412برلم       25111121

عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركة واستالمه كافه مستحماته المالٌة ،  -  166

 1412برلم       25111121تارٌخ : 

صبرى عباس عبد اللطٌف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خروجه من الشركة واستالمه كافه مستحماته المالٌة ، تارٌخ :  -  168

 1412برلم       25111121

عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركة واستالمه كافه مستحماته المالٌة ،  -  161

 1412برلم       25111121تارٌخ : 

دارة والتولٌع صبرى عباس عبد اللطٌف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / حك اال -  185

للشرٌن عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى منفردا وله حك التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح حسابات 

باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك البٌع والشراء الصول الشركة وحك التعامل باسم 

ٌع ممتلكاتها واصولها وضمن اغراضها وله كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة وله حك التوكٌل للغٌر او تفوٌض الشركة مع جم

 1412برلم       25111121الغٌر فى كل ما سبك ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / حك اال -  181

للشرٌن عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى منفردا وله حك التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح حسابات 

باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك البٌع والشراء الصول الشركة وحك التعامل باسم 

مٌع ممتلكاتها واصولها وضمن اغراضها وله كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة وله حك التوكٌل للغٌر او تفوٌض الشركة مع ج

 1412برلم       25111121الغٌر فى كل ما سبك ، تارٌخ : 

والتولٌع صبرى عباس عبد اللطٌف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / حك االدارة  -  182

للشرٌن عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى منفردا وله حك التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح حسابات 

باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك البٌع والشراء الصول الشركة وحك التعامل باسم 

تلكاتها واصولها وضمن اغراضها وله كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة وله حك التوكٌل للغٌر او تفوٌض الشركة مع جمٌع مم

 1412برلم       25111121الغٌر فى كل ما سبك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتولٌع  عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / حك االدارة -  183

للشرٌن عالءالدٌن محمود ٌوسف الدالى منفردا وله حك التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وفتح حسابات 

باسم الشركة وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله حك البٌع والشراء الصول الشركة وحك التعامل باسم 

متلكاتها واصولها وضمن اغراضها وله كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة وله حك التوكٌل للغٌر او تفوٌض الشركة مع جمٌع م

 1412برلم       25111121الغٌر فى كل ما سبك ، تارٌخ : 

و من ٌنوب سمٌر عبد العزٌز هاشم عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا ا -  184

عنه لانونا وذلن فى االمور التى تتعلك بالنشاط الجارى للشركه والتعامل مع الجهات االدارٌه والمصالح الحكومٌه اٌا كانت والمسائل 

المتعلمه بالبٌع او رهن اصل من اصول الشركه او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى وكذلن االلتراض من البنون والصندوق 

وحك حواله الدٌن ولبول تلن الحواله وحك االلتراض والرهن للنفس او للغٌر للطرف االول منفردآ ، تارٌخ :  االجتماعى للتنٌمه

 13516برلم       25111126

هٌثم صالح حسن عبد الخالك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح/ ادارة الشركة والتولٌع  -  185

الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة وشركات لطاع االعمال العام والخاص ٌكون موكلة اللشرٌكٌن المتضامنٌن  عنها وتمثٌلها امام

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم بعنوان الشركة او ضمن 

داع وسحب االموال من الشركة لدى البنون والتولٌع على أذونات الصرف وفتح أغراضها ولهم الحك فى إبرام العمود مع الغٌر واٌ

 6512برلم       25111128األعتمادات وجمٌع ما ٌلزم العمال الشركة وكذلن شراء وبٌع ، تارٌخ : 

الشركة والتولٌع اٌمن صالح حسن عبد الخالك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح/ ادارة  -  186

عنها وتمثٌلها امام الجهات والهٌئات والمصالح الحكومٌة وشركات لطاع االعمال العام والخاص ٌكون موكلة اللشرٌكٌن المتضامنٌن 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهم بعنوان الشركة او ضمن 

الحك فى إبرام العمود مع الغٌر واٌداع وسحب االموال من الشركة لدى البنون والتولٌع على أذونات الصرف وفتح  أغراضها ولهم

 6512برلم       25111128األعتمادات وجمٌع ما ٌلزم العمال الشركة وكذلن شراء وبٌع ، تارٌخ : 

والمعدات والسٌارات والممطورات وكذلن رهن  هٌثم صالح حسن عبد الخالك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االالت -  186

أصول الشركة والحصول على التسهٌالت البنكٌة ولهما حك اإلستدانة وااللتراض من البنون وكذلن لهما حك كفالة الغٌر مجتمعٌن 

 6512برلم       25111128او منفردٌن ، تارٌخ : 

ن  االالت والمعدات والسٌارات والممطورات وكذلن رهن اٌمن صالح حسن عبد الخالك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  188

أصول الشركة والحصول على التسهٌالت البنكٌة ولهما حك اإلستدانة وااللتراض من البنون وكذلن لهما حك كفالة الغٌر مجتمعٌن 

 6512برلم       25111128او منفردٌن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

(    EGYPTIAN COMPANY FOR PROFESSIONAL INDUSTRIESتعدٌل/ الشركه المصرٌه للصناعات المهنٌه )   -  1

 15612برلم       25111153اشرف دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

ت المهنٌة حمد ى ابو بكر و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه اصبح االسم التجارى / الشركة المصرٌة للصناعا -  2

 15612برلم       25111153شركة تضامن ، تارٌخ : 

 15612برلم       25111153حمدى ابو بكر متولى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 15531برلم       25111154خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : كرٌم عبد الحافظ و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  مل -  4

 15531برلم       25111154كرٌم عبد الحافظ و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16431برلم       25111154بٌجاد دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 14582برلم       25111154احمد حسٌن و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 15538برلم       25111154شركة المكاوى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

برلم       25111155ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  دمحم نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص -  1

1142 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 1142برلم       25111155

برلم       25111155دمحم نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

1142 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 1142برلم       25111155

برلم       25111155نجٌب عبد النبى ابراهٌم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  دمحم -  13

1142 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى عبد النبى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 1142برلم       25111155

 12516برلم       25111156شرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : حمام السٌد صبرة و  -  15

 1611برلم       25111156محمود موسى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

ه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عرفات موسً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عن -  16

 1611برلم       25111156

 3511برلم       25111156عادل حامد سالم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

أل عادل سالم وشرٌكتهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -اصبح  االسم التجارى: -  11

 3511برلم       25111156

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  25

 14248برلم       25111111: 

، تارٌخ : مٌنا نظٌم صلٌب عوض وشرٌكته مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  -  21

 14248برلم       25111111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مرٌه منٌر حنا ابراهٌم وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  22

 14248برلم       25111111: 

شركة تضامن ، تارٌخ : مٌنا نظٌم صلٌب عوض وشرٌكته مرٌه منٌر حنا ابراهٌم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  23

 14248برلم       25111111

 4151برلم       25111111دمحم عالء حسن حسٌن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  24

 4151برلم       25111111نهً دمحم الوكٌل وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

    25111111اصبح / منى احمد السٌد احمد و شرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

 4151برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4151برلم       25111111دمحم عالء حسن حسٌن وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  26

 4151برلم       25111111شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   نهً دمحم الوكٌل وشرٌكتها -  28

    25111111اصبح / منى احمد السٌد احمد و شرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 4151برلم   

برلم       25111112ة تضامن ، تارٌخ : دمحم محمود عبد الحافظ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  35

15841 

برلم       25111112دمحم محمود عبد الحافظ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  31

15841 

 برلم      25111113دمحم صدٌك زاٌد بركات و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

14658 

 15686برلم       25111113خالد دمحم خضٌرى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  33

برلم       25111113دمحم عبد الفتاح حسٌن و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

11418 

 سٌد عبد الحلٌم ابو طالب وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم -  35

 11418برلم       25111113تارٌخ : 

برلم       25111114امٌن اسماعٌل محمود وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

13518 

 1585برلم       25111114مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عٌد جمعة وشركاه  شركة تضامن  ملخص و -  36

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / معمل الدناصورى للتحالٌل الطبٌة )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصورى وشرٌكه(  توصٌة  -  38

 421برلم       25111114بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 421برلم       25111114ٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : محسن خٌر الدٌن وشر -  31

معمل الدٌناصورى للتحالٌل الطبٌة نبٌل محسن خٌر الدٌن الدٌناصورى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -أصبح : -  45

 421برلم       25111114عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

نبٌل محسن خٌر الدٌن الدٌناصورى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -أصبح : -  41

 421برلم       25111114

تعدٌل االسم التجاري الً/ معمل الدناصوري للتحالٌل الطبٌه )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصوري و شرٌكه(  توصٌة بسٌطة   -  42

 421برلم       25111114توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  ملخص ومشهر عنه

اصبح االسم التجارى / معمل الدناصورى للتحالٌل الطبٌة نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصورى و شركاه  توصٌة بسٌطة   -  43

 421برلم       25111114ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

لدناصورى للتحالٌل الطبٌة )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصورى وشرٌكه(  شركة تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / معمل ا -  44

 421برلم       25111114تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 421برلم       25111114محسن خٌر الدٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  45

لدٌناصورى للتحالٌل الطبٌة نبٌل محسن خٌر الدٌن الدٌناصورى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر معمل ا -أصبح : -  46

 421برلم       25111114عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نبٌل محسن خٌر الدٌن الدٌناصورى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -أصبح : -  46

 421برلم       25111114

تعدٌل االسم التجاري الً/ معمل الدناصوري للتحالٌل الطبٌه )نبٌل محسن خٌر الدٌن الدناصوري و شرٌكه(  شركة تضامن   -  48

 421برلم       25111114ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

الدناصورى و شركاه  شركة تضامن  اصبح االسم التجارى / معمل الدناصورى للتحالٌل الطبٌة نبٌل محسن خٌر الدٌن  -  41

 421برلم       25111114ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

 1152برلم       25111116شركة الصباحى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  55

برلم       25111116تضامن ، تارٌخ : شركة الصباحى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -أصبح : -  51

1152 

    25111118سالم دمحم سالم فرج وشرٌكه احمد السٌد حسٌن  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  52

 11513برلم   

 16152م   برل    25111111نافع احمد جنٌدي وشرٌكاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  53

 1511برلم       25111111اٌهاب وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  54

تعدٌل االسم التجارى الً / دمحم احمد احمد دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  55

 1361برلم       25111125

 1361برلم       25111125د دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اسامة احمد احم -  56

تعدٌل االسم التجارى الً / دمحم احمد احمد دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  56

 1361برلم       25111125

 1361برلم       25111125توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اسامة احمد احمد دمحم وشرٌكه   -  58

 15855برلم       25111125احمد محمود ٌوسف وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  51

 1412برلم       25111121صبرى عباس وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  65

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  61

 1412برلم       25111121تارٌخ : 

 1412برلم       25111121صبرى عباس وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  62

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  63

 1412برلم       25111121تارٌخ : 

الصمر لالستثمار العمارى والمماوالت  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -عبد العال صمر عبد العال وشرٌكه  -  64

 12511برلم       25111126رٌخ : بسٌطة ، تا

 5813برلم       25111126عبد هللا فتحى عبد هللا وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  65

    25111126عبد هللا فتحى عبد هللا وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -أصبح : -  66

 5813 برلم  

برلم       25111128اٌمن صالح حسن وهٌثم صالح حسن  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  66

6512 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 5164برلم       25111154، تارٌخ :  1181  2524/6/13شحاتة شولى متى  سارى حتً  -  1

 2611برلم       25111154، تارٌخ :  1188  2524/6/35دمحم ابراهٌم امٌن دمحم  سارى حتً  -  2

 8831برلم       25111155، تارٌخ :  1113  2524/1/18دمحم حماد محمود سعٌد  ساري حتى  -  3

 8244برلم       25111155، تارٌخ :  1116  2522/5/14شرٌف رجب دمحم على  ساري حتً  -  4

 8244برلم       25111155، تارٌخ :  1116  2522/5/14شرٌف كار  ساري حتً  -اصبح : -  5

 11522برلم       25111156، تارٌخ :  2521  2524/11/4هدى راغب عبد اللطٌف سارى  سارى حتى  -  6

 15565برلم       25111111، تارٌخ :  2531  2523/5/11اٌمن رشاد عبد هللا دمحم  ساري حتى  -  6

 8115برلم       25111112، تارٌخ :  2536  2524/4/26محمود شبل دمحم ابو السعادات  سارى حتً  -  8

 15655برلم       25111112، تارٌخ :  2535  2523/1/18سعد احمد على على راجح  سارى حتً  -  1

 2216برلم       25111113، تارٌخ :  2552عبد الناصر احمد دمحم     -  15

 2216برلم       25111113، تارٌخ :  2553عبد الناصر احمد دمحم     -  11

 2216برلم       25111113، تارٌخ :  2554عبد الناصر احمد دمحم     -  12

 2216برلم       25111113تارٌخ :  ، 2555عبد الناصر احمد دمحم     -  13

 2216برلم       25111113، تارٌخ :  2556عبد الناصر احمد دمحم     -  14

، تارٌخ :  2566  2524/6/6تعدٌل االسم التجاري الً/ مكتب رحالت شولً دمحم مصطفً حسنٌن  ساري حتى  -  15

 5158برلم       25111116

 5158برلم       25111116، تارٌخ :  2566  2524/6/6ري حتى شولى دمحم مصطفى حسنٌن  سا -  16

، تارٌخ :  2566  2524/6/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ متعهد نمل عمال عادل حسن احمد دمحم  سارري حتى  -  16

 15111برلم       25111116

    25111116، تارٌخ :  2566  2524/6/21ى تعدٌل االسم التجاري الً/ عادل حسن احمد دمحم لنمل العمال  سارري حت -  18

 15111برلم   

 15111برلم       25111116، تارٌخ :  2566  2524/6/21عادل حسن احمد دمحم حفناوى  سارري حتى  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8128برلم       25111118، تارٌخ :  2582خلٌل جمال الدٌن خلٌل الحضرى     -  25

 8128برلم       25111118، تارٌخ :  2583  2524/5/15سارى حتى   خلٌل جمال الدٌن خلٌل الحضرى -  21

 15612برلم       25111125، تارٌخ :  2156  2523/11/26نسمة احمد عباس دمحم احمد  سارى حتى  -  22

 15151برلم       25111125، تارٌخ :  2152  2524/1/3عماد فتحى على دمحم  ساري حتى  -  23

 3844برلم       25111125، تارٌخ :  2516السٌد دمحم احمد دمحم     -  24

 3844برلم       25111125، تارٌخ :  2516السٌد دمحم احمد دمحم     -  25

 3844برلم       25111125، تارٌخ :  2518  2525/12/28السٌد دمحم احمد دمحم  ساري حتى  -  26

 8824برلم       25111121، تارٌخ :  2116  2523/12/22  سارى حتى عبد النبى عبد الحافظ دمحم -  26

 8613برلم       25111121، تارٌخ :  2158هدٌة عبد الحمٌد عبد الرحٌم داوود     -  28

 8613برلم       25111121، تارٌخ :  2151هدٌة عبد الحمٌد عبد الرحٌم داوود     -  21

 8613برلم       25111121، تارٌخ :  2115  18/54/2523م داوود  سارى حتً هدٌة عبد الحمٌد عبد الرحٌ -  35

 1881برلم       25111121، تارٌخ :  2111اسماعٌل فؤاد مصطفى دمحم     -  31

 1881برلم       25111121، تارٌخ :  2112اسماعٌل فؤاد مصطفى دمحم     -  32

 1881برلم       25111121ٌخ : ، تار 2113اسماعٌل فؤاد مصطفى دمحم     -  33

 1881برلم       25111121، تارٌخ :  2114اسماعٌل فؤاد مصطفى دمحم     -  34

 15356برلم       25111124، تارٌخ :  2135دمحم فتحى همام عبد المحسن     -  35

 1565برلم       25111124، تارٌخ :  2131تامر دمحم دمحم شلبى     -  36

 11566برلم       25111124، تارٌخ :  2132  2524/11/23حمود عبد الجواد العطار  سارى حتً حنفى م -  36

 3533برلم       25111125، تارٌخ :  2143  2524/11/21حسن صالح فؤاد  سارى حتى  -  38

 6561برلم       25111126، تارٌخ :  2151ابراهٌم ٌوسف احمد     -  31

 6561برلم       25111126، تارٌخ :  2152  2525/12/2ساري حتى  ابراهٌم ٌوسف احمد  -  45

 1834برلم       25111126، تارٌخ :  2155  2523/5/35فتحٌة احمد دمحم  ساري حتى  -  41

 5151برلم       25111126، تارٌخ :  2162  2524/5/13احمد نور الدٌن عبد الحلٌم دمحم  ساري حتى  -  42

 15836برلم       25111128، تارٌخ :  2164  2524/4/25 احمد سلٌمان  سارى حتى دمحم نصر هللا -  43

 11553برلم       25111128، تارٌخ :  2168  2524/15/21دمحم سامى دمحم سعٌد  سارى حتى  -  44

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 6513برلم       25111153، تارٌخ :  1162  2524/8/15المجٌد وشركاه  ساري حتً حسن حسٌن عبد  -  1

 11556برلم       25111156، تارٌخ :  2556  2524/11/22صبرى سلطان خلف جاد وشرٌكه  سارى حتى  -  2

 15145برلم       25111156، تارٌخ :  2518  2524/8/18مختار محمود احمد وشرٌكتة  سارى حتى  -  3

 3535برلم       25111156، تارٌخ :  2556  2524/11/11دمحم عبد الواحد دمحم وشركاه  ساري حتى  -  4

 3535برلم       25111156، تارٌخ :  2556  2524/11/11اوالد دمحم عبد الواحد دمحم  ساري حتى  -اصبح : -  5

 15565برلم       25111112، تارٌخ :  2536  2522/1/8شركة سامى نور الدٌن وشرٌكه  سارى حتً  -  6

برلم       25111113، تارٌخ :  2541  2524/12/4شركة فورس للمشروعات والتجارة مدحت سعٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  6

1126 

 1562برلم       25111116:  ، تارٌخ 2566عمرو دمحم احمد عبد الرحمن وشركاه     -  8

 1562برلم       25111116، تارٌخ :  2561  2524/15/5عمرو دمحم احمد عبد الرحمن وشركاه  سارى حتى  -  1

 15435برلم       25111116، تارٌخ :  2568  2522/12/1رجب مٌهوب وشركاه  سارى حتً  -  15

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2124صبرى عباس وشرٌكه     -  11

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2124تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه     -  12

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2125صبرى عباس وشرٌكه     -  13

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2125تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه     -  14

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2126صبرى عباس وشرٌكه     -  15

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2126تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه     -  16

 1412برلم       25111121، تارٌخ :  2126  2522/12/5صبرى عباس وشرٌكه  سارى حتى  -  16

، تارٌخ :  2126  2522/12/5تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء الدٌن محمود ٌوسف وشركاه  سارى حتى  -  18

 1412برلم       25111121

 15861برلم       25111124، تارٌخ :  2134  2524/5/25شرٌف عٌسى عبدهللا وشرٌكه  سارى حتى  -  11

 15861برلم       25111124، تارٌخ :  2134  2524/5/25ائل عٌسى وشركاه  سارى حتى و -  25

 15861برلم       25111124، تارٌخ :  2134  2524/5/25شرٌف عٌسى عبدهللا وشرٌكه  سارى حتى  -  21
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 11541برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 
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 رهن شركات  
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  
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