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 غٌار لطع تجارة عن 35138 برلم 21211223 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  1

 عامر الرحمن عبد تمسٌم 24/32:  بجهة ، الجدٌدة السٌارات

 ، معدات تأجٌر عن 35123 برلم 21211213 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عباس حسن دمحم -  2

 الرابع الدور-(7) رلم شمة- البحر جسر ش أ83:  بجهة

 تسوٌك عن 35111 برلم 21211212 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  3
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 لطع تجارة عن 35111 برلم 21211219 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  4

 االرضى بالدور محل - الثالثٌنى ش من رحاب ابو ش 4:  بجهة ، السٌارات غٌار

 مستندات تصوٌر عن 35113 برلم 21211214 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  5

 على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما بالكمبٌوتر وكتابة

 غمرة رمسٌس شارع ب 285:  بجهة ، 2119 لسنة 351 رلم امنٌة بموافمة الالزمة التراخٌص

 حرٌمى كوافٌر عن 35118 برلم 21211211 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فكرى فاروق ولٌد -  6

 محل - البواللٌه الترعة من صلٌب مٌخائٌل شارع 28:  بجهة ،

 التورٌدات عن 35115 برلم 21211211 فى لٌد ، 41110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى هللا خلف موسً خالد -  7

 النور م رمضان احمد ش42:  بجهة ،( والدعاٌه االعالن ومواد الكمبٌوتر عدا فٌما) العمومٌه

 مالبس بٌع عن 35147 برلم 21211227 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسٌن شعبان عاطف -  8
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 بجهة ، تصدٌر عن 35115 برلم 21211214 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عوض اٌلٌا رامى -  9
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 السكاكٌن شٌاخه لمر الشٌخ شارع7/5:  بجهة

 تنمٌة عن 35136 برلم 21211223 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  16
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 34 رلم شمة الفرج ابو ش 81:  بجهة

 2:  بجهة ، بن بٌع عن 35122 برلم 21211213 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل احمد خالد -  17

 الدكرور بوالق زنٌن الغنى عبد شارع

 ، تصدٌر عن 34999 برلم 21211212 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دجا العزٌز عبد احمد احمد -  18

 1 رلم محل عبٌد شارع 237:  بجهة

 تسوٌك عن 35111 برلم 21211216 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلوف احمد كامل مصطفى انور -  19

 والسودان مصر شارع31:  بجهة ، الالزمه  الموافمات على الحصول بعد وذلن الالعبٌن

 وتجارة تورٌد عن 35112 برلم 21211211 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمى الروبى على سٌد -  21
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 العباسٌة فهٌم بنى شارع

 استٌشن بالى عن 35114 برلم 21211211 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبودة دمحم رجب احمد -  22

 ناصر مشروع ش 37:  بجهة ، 2119 لسنة 386 رلم امنٌة بموافمة(  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  وسٌبر

 الجملة تجارة عن 35116 برلم 21211215 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد حسٌن كمال -  23

 جمال االمٌر 3:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌة المالبس دون)  واالحذٌة وااللمشة بالمالبس الخاصة

 كافٌه نت عن 35126 برلم 21211217 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  24

 سابما37 الجمٌل شارع25:  بجهة ، 2119 لسنه288 رلم امنٌه بالموافمه(الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)
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 بدران جزٌرة ش 41:  بجهة ، واكسسواراتها موبٌالت

 تصوٌر عن 35111 برلم 21211212 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد متولى ناصر مصطفى -  26

 ش 21:  بجهة ، 2119 لسنة 349 رلم امنٌة بموافمة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما مستندات

 طلبة ابراهٌم

 من حلوى بٌع عن 35131 برلم 21211221 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم لطب سمٌر احمد -  27

 البواللٌة االترعة ش 255:  بجهة ، عجٌن
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 لطع بٌع منفذ عن 27496 برلم 21211216 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس رزق سعد هانى -  32

 سجل برلم وممٌد وتصدٌر استٌراد بنشاط االرضً الدور - النخل عزبة - الفرٌد شارع من الزللة ش 16:  بجهة ، محمول غٌار

 الماهرة سجل 376974

 ، شاملة تموٌنٌة بمالة عن 35141 برلم 21211224 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم احمد -  33

 الجالد ترعة ش 12:  بجهة

 وبالي مطعم عن 35132 برلم 21211221 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم ٌوسف حسن -  34

 ٌشبن ش3:  بجهة ،( 2119 لسنه 345 رلم االمنٌه الموافمه على الحصول بعد وذلن) االنترنت خدممات عدا فٌما استٌشن

 تاجٌر عن 35117 برلم 21211216 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  35

 2رلم محل الفرج روض سامً حاره6:  بجهة ، الغٌر لدي سٌارات

 وتجارة تورٌد عن 35121 برلم 21211212 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن ٌوسف سٌد محمود -  36

 باالرضى الرابع الدور االوبرا بمول محل 111:  بجهة ، كهربائٌة مستلزمات

 مكتب عن 35135 برلم 21211223 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  37

 الجٌش بمٌدان سعٌد شارع3:  بجهة ، مصاعد وتجمٌع واصالح صٌانه

 واصالح صٌانة عن 35139 برلم 21211224 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  38

 176 رلم الظاهر مول العباسٌة ش 2:  بجهة ، وتكٌٌف تبرٌد اجهزة
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 111110111   مالها ،رأس  بطارٌات شحن  ،  شركة   كامل الدٌن برهان عدنان احمد وشرٌكه عٌسوى عباس اشرف احمد -  1

 شبرا حدائك - المغربى حسن شارع 14:  جهةب ، بطارٌات شحن عن ، 35124 برلم 21211213 فى ،لٌدت

 ،رأس(    ومستلزماتها العسكرٌة المالبس دون)  والخردوات الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   وشرٌكه الحافظ عبد هانى -  2

 العسكرٌة المالبس دون)  والخردوات الجاهزة المالبس تجارة عن ، 35137 برلم 21211223 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 االرضى بعد االول الدور - الموسكى بشارع أ 43:  بجهة ،(  ومستلزماتها

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  عامة ومماوالت ومعادن حداٌد تجارة  ،  شركة   وشرٌكه سعد حسن دمحم -  3

 لاسم مرسى ناصٌة بدران جزٌرة ترعة ش 44:  بجهة ، عامة ومماوالت ومعادن حداٌد تجارة عن ، 35134 برلم 21211223

 عن ، 35131 برلم 21211221 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  داخلٌة رحالت مكتب  ،  شركة   وشركاه هللا عبد -  4

 الفرج روض - فطٌن اللواء ش24:  بجهة ، داخلٌة رحالت مكتب

 فى ،لٌدت 121110111   مالها ،رأس  الردٌاتٌرات وبٌع اصالح  ،  شركة   وشركاه عفٌفى الجٌد عبد سٌد عصام -  5

 الساحل - شبرا ش 137:  بجهة ، الردٌاتٌرات وبٌع اصالح عن ، 35127 برلم 21211217

   ــــــــــــــــــــــ  
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   الشطب - المحو  
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 امر  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   18153:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌخائٌل بولس جمال   - 1

 التجاره لترن محو

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   26826:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد مصطفً دمحم   - 2

 التجارة لترن

  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   28859:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجٌد امٌن دمحم رمضان   - 3

 التجارة لترن محو أمر

 شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   33197:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصعٌدى الٌمٌن ابو ابراهٌم ولٌد   - 4

 التجارة لترن محو أمر  السجل

 أمر  السجل شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   19532:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد على دمحم فتحى   - 5

 التجارة لترن محو

 أمر  السجل شطب/محو تم   21211224 تارٌخ وفى ،   33892:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسعد عٌاد نادى مرلس   - 6

 التجارة لترن محو

  السجل شطب/محو تم   21211225 تارٌخ وفى ،   22334:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على حسن عدلى دمحم احسان   - 7

 التجاره لترن محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211225 تارٌخ وفى ،   23189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا ونسى عوض مٌخائٌل   - 8

 للوفاه محو امر

 شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   27955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غزالً بٌومً عبدالباري جمٌل   - 9

 التجارة لترن محو امر  السجل

 تم   21211227 تارٌخ وفى ،   32756:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحٌم عبد الظاهر عبد منشاوى صدٌك   - 11

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211227 تارٌخ وفى ،   31977:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الرحمن عبد العزٌز عبد ٌحى   - 11

 التجاره لترن محو امر  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  31351 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى سٌد عفٌفى هبه -  1

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  19597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم حسٌن احمد فرج سعد -  2

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  19597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات لتجارة سالم سعد -  3

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211214 ، تارٌخ وفً  14397 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  4

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211215 ، تارٌخ وفً  33369 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالغنى عبدالرازق جمال دمحم -  5

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211219 ، تارٌخ وفً  34831 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل غالى رشدى مٌنا -  6

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  22647 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا سٌد  توماس صابر -  7

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  22647 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المحمول لخدمات صابر -  8

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  35121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كراس جورجى كراس سامى -  9

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  28524 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد المنعم عبد دمحم أحمد -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211218 ، تارٌخ وفً  32437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمة على دمحم شرٌف -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211221 ، تارٌخ وفً  22365 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ثابت دمحم دمحم نبٌل -  12

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211223 ، تارٌخ وفً  33355 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالبالً دمحم سمٌر نادر -  13

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34861 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عٌسى دمحم عٌسى -  14

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  33918 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صلٌب نجٌب نبٌل باسم -  15

  جنٌه  511110111، ماله رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34771 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بٌومى انور عادل هٌثم -  16

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34417 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داوود داوود مٌالد رامى -  17

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  33683 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفرماوي علً محمود احمد اسامه -  18

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  25665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الهواري موسً حسن الباسط عبد -  19

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  25665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لاللكترونٌات الهوارى -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  27691 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالصمد توفٌك محمود حسام -  21

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  1

  سعٌد احمد شارع من متفرع البراد شارع14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 34999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد العزٌز عبد احمد احمد -  2

 1 رلم محل عبٌد شارع 237 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد متولى ناصر مصطفى -  3

  طلبة ابراهٌم ش 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد دمحم الرسول عبد مرسى -  4

 ثان الساحل اغاخان الحرٌة ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 14397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  5

 دنشواى ش 29 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 28968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على احمد دمحم دمحم -  6

  العباسٌه رٌدان ش12 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عوض اٌلٌا رامى -  7

  ٌلبغا مٌدان 3 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  8

  غمرة رمسٌس شارع ب 285 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالى عبد على هللا عبد ٌاسر -  9

  صٌدناوى خلف - البربرى مول - الروٌعى شارع 7 ،:   الـتأشٌر



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 14397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  11

 دنشواى ش 29 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211215 تارٌخ وفً 35116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن كمال -  11

  جمال االمٌر 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عٌد الرحمن عبد وائل -  12

 414 شمة الرابع الدور البحرى البرج العبد ابراج بورسعٌد شارع من  البلدٌة كسارات شارع 41 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  13

 2رلم محل الفرج روض سامً حاره6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 27496    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  14

 االرضى بعد الثانى الدور العطار ش 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 27496    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  15

 376974 سجل برلم وممٌد وتصدٌر استٌراد بنشاط االرضً الدور - النخل عزبة - الفرٌد شارع من الزللة ش 16 ،:   الـتأشٌر

 الماهرة سجل

,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلوف احمد كامل مصطفى انور -  16

 والسودان مصر شارع31 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا مكرم نسٌم عٌاد بٌشوي -  17

 1 رلم محل عفٌفً متولً ش45 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  18

  االرضى بالدور محل - الثالثٌنى ش من رحاب ابو ش 4 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 22314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن دمحم ٌسن انور -  19

 باشا سلٌمان ش 3 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نصر سلٌمان ابراهٌم امٌر -  21

  بدران جزٌرة ش 41 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبودة دمحم رجب احمد -  21

  ناصر مشروع ش 37 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجمى الروبى على سٌد -  22

  الحاٌس ش 51 بالعمار باالرضى محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الدٌن سعد حماده -  23

 السحٌمى الحمٌد عبد ش من مصطفى جمعه ح6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فكرى فاروق ولٌد -  24

 محل - البواللٌه الترعة من صلٌب مٌخائٌل شارع 28 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد سٌد دمحم العزٌز عبد -  25

 خماروٌة ش 17 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا خلف موسً خالد -  26

 النور م رمضان احمد ش42 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كراس جورجى كراس سامى -  27

 زنانٌرى ش 16 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن ٌوسف سٌد محمود -  28

 باالرضى الرابع الدور االوبرا بمول محل 111 ،:   الـتأشٌر

:   أشٌرالـت وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عباس حسن دمحم -  29

  الرابع الدور-(7) رلم شمة- البحر جسر ش أ83 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  31

 العباسٌة فهٌم بنى شارع 53 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  31

 الدكرور بوالق زنٌن الغنى عبد شارع 2 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 11594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر احمد رمضان -  32

  الشٌشٌنى ش من رمضان من العاشر شارع 1 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  33

 المطرٌة مٌدان(  سابما 5)  حالٌا الحرٌة ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  34

  المطرٌة مٌدان 1/2 محل والسٌاحه للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  35

  المطرٌة مٌدان 2و1 رلم محل والسٌاحة للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  36

 المطرٌة مٌدان(  سابما 5)  حالٌا الحرٌة ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مولالمح لخدمات صابر -  37

  المطرٌة مٌدان 1/2 محل والسٌاحه للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  38

  المطرٌة مٌدان 2و1 رلم محل والسٌاحة للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 35126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  39

 سابما37 الجمٌل شارع25 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211218 تارٌخ وفً 32437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة على دمحم شرٌف -  41

 2 رلم الوحده - السٌرج منٌة ش 27 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش العاطى عبد دمحم احمد -  41

  االرضى بعد الثانى الدور الموسكى ش 27 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود العلٌم عبد محمود -  42

 المصٌرٌن االلصر ش7 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد سنوسى السٌد على -  43

  البواللٌة االترعة ش 255 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عباس هشام -  44

  السكاكٌن شٌاخه لمر الشٌخ شارع7/5 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم ٌوسف حسن -  45

 ٌشبن ش3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  وانالعن تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 28345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب علً محمود ماجد -  46

  كفرع الغاؤه مع الجدٌدة النزهة - المنورة المدٌنة شارع 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  47

 الجٌش بمٌدان سعٌد شارع3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  48

  عامر الرحمن عبد تمسٌم 24/32 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  49

  34 رلم شمة الفرج ابو ش 81 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 33355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم سمٌر نادر -  51

  رمسٌس شارع 253 بالعمار 3 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد السٌد مرسى سٌد -  51

 حافظ محمود ش من الجد ح 5 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم احمد -  52

 الجالد ترعة ش 12

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  53

 176 رلم الظاهر مول العباسٌة ش 2 ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211225 تارٌخ وفً 25665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهواري موسً حسن الباسط عبد -  54

 لسم سابما الفاضل منشاه المهرانى منشاه شارع 5 بالعمار االرضً بالدور 6 رلم محل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 عابدٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211225 تارٌخ وفً 25665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاللكترونٌات الهوارى -  55

 عابدٌن لسم سابما الفاضل منشاه المهرانى منشاه شارع 5 بالعمار االرضً بالدور 6 رلم محل/ انبالعنو فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211227 تارٌخ وفً 35147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن شعبان عاطف -  56

  االول الدور 1 رلم مكتب العسٌلى ش من غالى ح 3 ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 32531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته فلتس فاٌز رامً -  1

 رٌاضٌة العاب وصالة موسٌمى تدرٌب/ لٌصبح الرحالت وتنظٌم تسوٌك/  نشاط والغاء جمباز رٌاضٌة العاب صالة/  نشاط اضافة

 (2119 لسنه 353 رلم امنٌة موافمه)  الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما( جمباز)



 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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 34948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس عزٌز جورج دٌنا -  2

 االلكترونى التسوٌك دون عمارى تسوٌك النشاط اصبح

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 34238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب برسوم عابدٌن ٌونان -  3

 زراعٌة متحصالت بٌع/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211215 تارٌخ وفً 33369   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالرازق جمال دمحم -  4

 االصلى للنشاط طبٌه واجهزة طبٌه مستلزمات استٌراد نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 34511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالب حبٌب هنرى حبٌب -  5

 موالعها فً وصٌانتها سٌارات غٌار لطع تورٌد

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 24293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطً ابراهٌم ٌحٌى -  6

 السٌاحى النمل دون للغٌر النمل وسائل وجمٌع سٌارات واٌجار العربٌة مصر جمهورٌة داخل جماعى نمل/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 24293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعطً عبد ابراهٌم ٌحً -  7

 السٌاحى النمل دون للغٌر النمل وسائل وجمٌع سٌارات واٌجار العربٌة مصر جمهورٌة داخل جماعى نمل/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 22647   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  8

 محمول خدمات النشاط اصبح

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 22647   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  9

 محمول خدمات النشاط اصبح

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 17721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن كمال دمحم الرحمن عبد -  11

 بالنسبة)  تجارٌة وتوكٌالت الجمركى والتخلٌص العمومٌة وتورٌدات وتورٌدالدلٌك تصدٌر/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( ومستلزماته الكمبٌوتر دون العمومٌة للتورٌدات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211218 تارٌخ وفً 34272   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، بخٌت دمحم عاشور دمحم -  11

 ( واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم غانم حسن محسن -  12

 ( ومستلزماته الكمبٌوتر الجهزة التورٌدات عدا فٌما)  السٌارات غٌار لطع وتجارة عمومٌة تورٌدات النشاط اصبح:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 25722   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس حسنى باهر -  13

 االصلى للنشاط محمول اكسسوارات بٌع نشاط اضافه

 حذف:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 22365   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت دمحم دمحم نبٌل -  14

 االصلى النشاط من العلمٌة االستشارات نشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 28349   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس صابر صالح صابر -  15

 االصلى للنشاط عمومٌة مماوالت نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 28512   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوهر كمال مصطفى دمحم اسالم -  16

 ( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  واالستٌراد التصدٌر النشاط اصبح:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 34681   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً هللا عبد ابراهٌم دعاء -  17

 الصحف اصدار عدا فٌما)  االصلى النشاط الى واالعالن الدعاٌة ومستلزمات مواد وتسوٌك وتورٌد تجارة نشاط اضافه:  التأشٌر

 ( 2119 لسنة 362 رلم امنٌة موافمه( )  واالنترنت والمصاحف نٌةالدٌ والكتب والمجالت



 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

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 28345   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب علً محمود ماجد -  18

 حرٌمى اكسسوارات/  لٌصبح النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 34417   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داوود داوود مٌالد رامى -  19

 ( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)   االصلى للنشاط والتصدٌر االستٌراد نشاط اضافة

,  النشاط تعدٌل تم21211225 تارٌخ وفً 33683   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفرماوي علً محمود احمد اسامه -  21

 والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف  اصدار عدا فٌما) االصلً النشاط الى واعالن دعاٌه/ نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 2119 لسنه389 رلم امنٌه بموافمه(  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211225 تارٌخ وفً 29659   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف غطاس جرجس صبحى -  21

 السٌاحً النمل ماعدا العربٌه مصر جمهورٌه داخل عمال نمل متعهد/   نشاط اضافه:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد السٌد مرسى سٌد -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالى عبد على هللا عبد ٌاسر -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 34999   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد العزٌز عبد احمد احمد -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد متولى ناصر مصطفى -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا خلف موسً خالد -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كراس جورجى كراس سامى -  8

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211215 تارٌخ وفً 35116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن كمال -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عٌد الرحمن عبد وائل -  11

 خاص: التأشٌر وصف



 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

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  11

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم احمد -  12

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نصر سلٌمان ابراهٌم امٌر -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبودة دمحم رجب احمد -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الدٌن سعد حماده -  16

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد سنوسى السٌد على -  17

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عباس هشام -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211227 تارٌخ وفً 35147   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن شعبان عاطف -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود العلٌم عبد محمود -  21

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا مكرم نسٌم عٌاد بٌشوي -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن ٌوسف سٌد محمود -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  24

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد دمحم الرسول عبد مرسى -  25

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش العاطى عبد دمحم احمد -  26

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  27

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجمى الروبى على سٌد -  28

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 35126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عباس حسن دمحم -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عوض اٌلٌا رامى -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 27496   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد سٌد دمحم العزٌز عبد -  34

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلوف احمد كامل مصطفى انور -  35

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  36

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فكرى فاروق ولٌد -  37

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم ٌوسف حسن -  38

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العمارى للتسوٌك تشوٌس سمارت: الى 34948 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211213:  تارٌخ فى  ،  -  1

   التجارٌة السمه الغاء: الى 32531 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211213:  تارٌخ فى  ،  -  2



 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

   والتصدٌر لالستٌراد االمٌرة: الى 24293 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211211:  تارٌخ فى  ،  -  3

   المحمول لخدمات صابر: الى 22647 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211217:  تارٌخ فى  ،  -  4

   التجارٌة السمة الغاء: الى 22647 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211217:  تارٌخ فى  ،  -  5

 السٌارات غٌار لمطع الهندسى المركز: الى 24214 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211219:  تارٌخ فى  ،  -  6

   العمومٌة والتورٌدات

   spring - سبرٌنج: الى 28345 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211223:  تارٌخ فى  ،  -  7

   لاللكترونٌات الهوارى: الى 25665 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211225:  تارٌخ فى  ،  -  8

   التجارٌه السمه الغاء: الى 25665 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211225:  تارٌخ فى  ،  -  9

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   عمودال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تارٌخ وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة   - 1

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214

 ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 2

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ وفى

 وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 3

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة   - 4

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214

 ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 5

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ وفى

 وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 6

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ

 تم   21211214 تارٌخ وفى ،   29839:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها الرحمن عبد دمحم عدلى منار   - 7

 اخرى لمحافظه الممر لنمل الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211214 تارٌخ وفى ،   29839:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها الرحمن عبد دمحم عدلى منار   - 8

 اخرى لمحافظه الممر لنمل محو أمر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   28733:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته ابراهٌم ممدوح عمرو   - 9

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 ٌختار وفى ،   28733:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته ابراهٌم ممدوح عمرو   - 11

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لبٌب فاٌز جرجس   - 11

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لبٌب فاٌز جرجس   - 12

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 13

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 14

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 15

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 16

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 17

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 18

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 19

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 21

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  فالح لبٌب ادعٌ واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 21

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 22

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 23

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 24

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 25

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 26

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 27

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 28

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 29

 الشركة لفسخ محو امر

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 31

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 31

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 32

 الشركة لفسخ محو امر

 شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   28743:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه يبشر جابر سمٌر   - 33

 حموله كافه شرٌن كل استلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   28743:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه بشري جابر سمٌر   - 34

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل



 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

   21211219 تارٌخ وفى ،   29165:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد   - 35

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

   21211219 تارٌخ وفى ،   29165:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد   - 36

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   21211221 تارٌخ وفى ،   34235:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة   - 37

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211221 تارٌخ وفى ،   34235:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة   - 38

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 39

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 41

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 41

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 42

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 43

 الشركة لفسخ محو مرأ  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 44

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 45

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 46

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 47

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 48

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 49

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 51

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   31418:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي   - 51

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211224



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفى ،   31418:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي   - 52

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211224

  السجل شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   14641:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم  ربٌع دمحم   - 53

 الشركه لفسخ محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   14641:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم   - 54

 الشركه لفسخ محو امر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  1

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  2

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  3

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  4

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  5

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  6

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 19115، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  7

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة ٌهوشرٌك عبدالمادر عبدهللا دمحم -  8

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  9

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  11

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  11

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 26676    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محى أحمد -  1

  الممسى ش 11 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  2

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   رالـتأشٌ وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  3

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  4

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  5

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  6

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  7

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 31971    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  8

  اول نصر م - العماد عباس ش من كامل الدٌن عماد ش - الثامن الدور - 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 31971    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  9

  اول نصر م - العماد عباس ش من كامل الدٌن عماد ش - الثامن الدور - 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  11

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، ٌكتهوشر معوض انور -  11

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  12

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته معوض انور -  13

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  14

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته معوض انور -  15

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  16

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته معوض انور -  17

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 19115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  18

  االول الدور -12 شمه - الشرطة لضباط الفتح عمارات 14 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  19

 الدور نصر مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 1 شمه الثانى

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  21

 13 الدور نصر مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 4 شمة

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  21

 14 الدور نصر مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 6 شمه

,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 29945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه رخارى سامى رامز -  22

  سنان احمد شارع 2 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 29945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه زخاري سامً رامز -  23

  سنان احمد شارع 2 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 27693    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  24

  الظاهر شارع 77 رلم بالعمار المدخل بجوار 1 رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211226 تارٌخ وفً 27441    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه احمد احمد دمحم -  25

  نعمة خلٌج - شارم لٌدو ابروتٌل بفندق الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14864   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد احمد العجٌل شركه -  1

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً

 وفً 14864   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشركاه  حلمى مجدى اٌهاب -  2

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ

   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السٌد احمد  فتحى  االخوه شركه -  3

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 14864



 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

 وفً 26676   برلم لٌدها سبك  ، الغذائٌة المواد وتعبئة عامة تورٌدات النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محى أحمد -  4

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211214 تارٌخ

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  5

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  6

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  7

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  8

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  9

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  11

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، ورٌاضٌه طبٌة اجهزة تورٌد غرض/  النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  11

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم

 لٌدها سبك  ، ورٌاضٌه طبٌة اجهزة تورٌد غرض/  النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  12

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم

 والمماوالت الهندسٌة االعمال النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  13

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 19115   برلم لٌدها سبك  ، العمومٌة

 29945   برلم لٌدها سبك  ، محمولال لوازم وتوزٌع تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشركاه رخارى سامى رامز -  14

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً

 29945   برلم لٌدها سبك  ، المحمول لوازم وتوزٌع تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه زخاري سامً رامز -  15

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  16

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 بسٌطة

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  17

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 بسٌطة

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  18

 شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 تضامن



 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

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  19

 شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 تضامن

 والمواد الزراعٌة المحاصٌل وتجارة والتصدٌر االستٌراد النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  21

 من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما لالستٌراد بالنسبة( )  الطبٌة االعشاب دون)  انواعها بكافة ولطاعى جملة والعطارة الغذائٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 27693   برلم لٌدها سبك  ،(  6 المجموعة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكٌان عدٌلت تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  2

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، وشركاه لبٌب فالح عماد -  3

 بسٌطة توصٌة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  5

 تضامن شركة: التأشٌر

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  6

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  حلمى مجدى اٌهاب: الى 14864 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211212:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركاه



 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

 وشركاه لبٌب فالح عماد: الى 9834 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211211:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركاه لبٌب فالح عماد: الى 9834 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211211:  تارٌخ فى  ،  -  3

 ٌونس السٌد دمحم دمحم: الى 29167 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211212:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  1

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  2

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  3

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ارةاد( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  4

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  5

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  6

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما دٌنمنفر المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون



 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

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  7

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  8

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على لٌعوالتو بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  9

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  11

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  11

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  12

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و ٌرمد  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  13

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  14

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  15

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  16

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  17

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 لصلحوا والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  18

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  19

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  21

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  21

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  22

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او هملنفس والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  23

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  24

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  25

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة روالغٌ الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  26

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  27

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  28

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  29

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  31

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال عولطا العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  31

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  32

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  33

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا حكال له والمصارف البنون جمٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  34

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  35

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  36

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  خلٌل رفاعى على مجدى -  37

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  خلٌل رفاعى على مجدى -  38

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلٌل رفاعى على مجدى -  39

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلٌل رفاعى على مجدى -  41

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  41

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  42

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  43

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  44

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  45

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  46

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  47

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  48

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  49

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  51

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  51

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  53

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  54

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  55

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  56

 وله اضهااغر وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  57

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  58

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  59

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  61

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  61

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى الاالعم كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  62

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  63

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  64

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

   برلم    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  65
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  66

31971 

    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  67

 31971   برلم

    21211211 : تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  68

 31971   برلم

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  69

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  71

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  71

 باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة الجهات

 وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع الشركة

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل فً الحك

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  72

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  73

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  74

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  75

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  76

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  77

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم ٌنللشرٌك ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  78

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  79

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  81

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  81



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  82

21534 

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  83

   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  84

21534 

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس رسكرتٌ  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  85

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  86

 وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  87

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب

 21534   برلم    21211212

 وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  88

( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب وفتح االلتراض

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ،

 الحساب وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  89

    21211212:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون

 21534   برلم

 وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  91

( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:منكال بالبنون الحساب وفتح االلتراض

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ،

 االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  91

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب وفتح

 21534   برلم    21211212

 وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  92

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب

 21534   برلم    21211212

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  93

 21534   برلم    21211212

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  94

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  95

 21534   برلم    21211212

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  96

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  97

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ



 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

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  98

 21534   برلم    21211212

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد السٌد السٌد شعبان -  99

    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  محمود المنعم عبد مسعد عمرو -  111

 26388   برلم

    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الهادى عبد على على الدٌن نور وائل -  111

 26388   برلم

 والمنضمٌن المتضامنٌن الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد السٌد السٌد شعبان -  112

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن

 الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  ضامنمت وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  محمود المنعم عبد مسعد عمرو -  113

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن والمنضمٌن المتضامنٌن

 المتضامنٌن الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الهادى عبد على على الدٌن نور وائل -  114

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن والمنضمٌن

 المادر عبد/ السٌد منفردا االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سالم حمدان حسن عبدالمادر -  115

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط سالم حمدان حسن

 18311   برلم    21211217

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  سلٌمان احمد محمود حسام -  116

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  سلٌمان احمد محمود حسام -  117

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من خرىا لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  تضامن شركة  سلٌمان احمد محمود حسام -  118

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  تضامن شركة  سلٌمان احمد محمود حسام -  119

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

   برلم    21211221:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن شرٌكٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النور أبو دمحم ابراهٌم دمحم -  111

21626 



 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

   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  ربٌع احمد سٌد شحاتة دمحم -  111

27441 

 27441   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  نظٌم احمد احمد دمحم -  112

   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  السٌد دمحم احمد ناصر -  113

27441 

    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  عبدالغنى رمضان سمٌر عادل -  114

 27441   برلم

 االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  ربٌع احمد سٌد شحاتة دمحم -  115

 فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع

27441 

 المتضامنٌن االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  نظٌم احمد احمد دمحم -  116

 جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت

27441 

 االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  السٌد دمحم احمد ناصر -  117

 فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع

27441 

 للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  عبدالغنى رمضان سمٌر عادل -  118

 واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن االربعة

    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع فى والبنون

 27441   برلم

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  119
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 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  123
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 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  125

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  126

 27432   برلم



 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

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  127

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  128

 27432   برلم

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن نٌنالمتضام للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  129

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  131

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  131

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  132

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  133

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  134

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  135

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض ٌكلتحم السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  136

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  137

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او



 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

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  138

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه السٌد احمد العجٌل شركه -  1
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 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
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9834 

   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  31

9834 

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  31

   برلم    21211211:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  32

31971 

   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  33

31971 

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه ٌونس السٌد دمحم دمحم -  34

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ٌونس السٌد دمحم دمحم -  35

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه بسطا معوض انور -  36
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 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته معوض انور -  37

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه بسطا معوض انور -  38

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته معوض انور -  39

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(    وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  41

 19115   برلم    21211216

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  41

 26388   برلم    21211216

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم -  42

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم -  43

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم -  44

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم -  45

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه حمدان حسن عبدالمادر -  46

18311 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  47

9834 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  48

9834 

 9834   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  49

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  51

9834 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  51

9834 

 9834   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  هوشركا لبٌب فالح عماد -  52

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رخارى سامى رامز -  53

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه زخاري سامً رامز -  54

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رخارى سامى رامز -  55

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه زخاري سامً رامز -  56

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد -  57

 29165   برلم    21211219

   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  58
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 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة ٌةتوص  وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  59

 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  61

 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  61

 28743   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه بشري جابر سمٌر -  62

   برلم    21211221:  تارٌخ ، تضامن شركة مشهر وغٌر ملخص  تضامن شركة  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة -  63

34235 

   برلم    21211221:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة.  وشركاه النور أبو ابراهٌم دمحم -  64

21626 

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  65

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  66

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  67

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  68

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  69

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  71

 27693   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  71

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي -  72

 31418   برلم    21211224

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه دمحم  ربٌع دمحم -  73

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم -  74

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌة سٌد وفٌك دمحم -  75

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه سٌد وفٌك دمحم -  76

   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه دمحم العظٌم عبد هادي -  77

27432 

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم علً عمرو -  78

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكة احمد احمد دمحم -  79
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 541   برلم    21211212:  تارٌخ ، 213  2124-12-29 حتى سارى  ابوالعال صمر طلعت -  1

 21963   برلم    21211212:  تارٌخ ، 196    توفٌك جاد مجدى -  2

 21963   برلم    21211212:  تارٌخ ، 197  2123-11-16 حتى سارى  توفٌك جاد مجدى -  3

 28157   برلم    21211213:  تارٌخ ، 215  2124-7-16 حتى ساري  عمران إمبابً محمود اشرف -  4

 6545   برلم    21211214:  تارٌخ ، 215  2124-9-24 حتى سارى  عبدالرحمن عبدالفتاح احمد -  5

 17191   برلم    21211214:  تارٌخ ، 212  2125-1-14 حتى سارى  صبحى كبابجى و مطعم -  6

 17191   برلم    21211214:  تارٌخ ، 212  2125-1-14 حتى سارى  ٌوسف  عطوه السٌد صبحى -  7

 14397   برلم    21211214:  تارٌخ ، 224  2121-2-15 حتى سارى  عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  8

 26748   برلم    21211216:  تارٌخ ، 232  2121-8-21 حتى ىسار  حنٌن فرج حنٌن هناء -  9

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 247    نسٌم  غطاس عاطف -  11

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 248    نسٌم  غطاس عاطف -  11

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 249    نسٌم  غطاس عاطف -  12

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 251    نسٌم  غطاس عاطف -  13

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 251  2123-9-14 حتى سارى  نسٌم  غطاس عاطف -  14

 6934   برلم    21211211:  تارٌخ ، 254  2125-2-6 حتى سارى  شاهٌن دمحم دمحم سعد -  15

 11358   برلم    21211211:  تارٌخ ، 258  2124-12-24 حتً ساري  دمحم فاروق حامد -  16

 25849   برلم    21211211:  تارٌخ ، 256  2125-1-23 حتى سارى  السٌد الخالك عبد دمحم -  17

 27951   برلم    21211211:  تارٌخ ، 264  2124-2-25 حتى سارى  العمومٌة والتورٌدات للتجارة ونً -  18

 28133   برلم    21211211:  تارٌخ ، 274    على صدٌك دمحم ابراهٌم -  19

 682   برلم    21211211:  تارٌخ ، 271    عطٌه ادوار أمٌل -  21

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 275    بولس شافودى وهٌب عادل -  21

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 276    بولس شافودى وهٌب عادل -  22

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 277    بولس شافودى وهٌب دلعا -  23

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 278    بولس شافودى وهٌب عادل -  24
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 26641   برلم    21211211:  تارٌخ ، 271    الشٌخ االلفً صبحً صابر -  25

 28145   برلم    21211211:  تارٌخ ، 279    رمسٌس جمٌل هالل شنودة -  26

 28524   برلم    21211211:  تارٌخ ، 269  2125-2-19 حتى سارى  السٌد المنعم عبد دمحم أحمد -  27

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 297    حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  28

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 298    حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  29

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 299  2124-11-19 حتى سارى  حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  31

 9411   برلم    21211212:  تارٌخ ، 2188  2122-8-21 حتى سارى  ابراهٌم صالح صالح -  31

 27611   برلم    21211212:  تارٌخ ، 186  2123-5-11 حتى سارى  مٌخائبل ثابت عدلى نبٌل -  32

 24191   برلم    21211212:  تارٌخ ، 287  2121-11-6 حتى سارى  عامر على دمحم رجب -  33

 22126   برلم    21211213:  تارٌخ ، 311  2125-1-31 حتى ساري  عاشور سلٌمان سلٌمان محمود -  34

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  النمٌب ثابت أحمد ثابت -  35

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  التجارٌة والتوكٌالت واالستٌراد للتصدٌر النمٌب -  36

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  التجارٌة والتوكٌالت واالستٌراد للتصدٌر ثابت -  37

 15784   برلم    21211213:  تارٌخ ، 316  2123-11-24 حتى سار  هللا ضٌف كامل فٌصل -  38

 22191   برلم    21211216:  تارٌخ ، 313  2125-1-14 حتى سارى  عبداللطٌف دمحم هٌثم -  39

 28338   برلم    21211217:  تارٌخ ، 321  2124-11-19 حتى سارى  دمحم دمحم الدٌن صالح اٌمان -  41

 28452   برلم    21211217:  تارٌخ ، 315  2124-12-24حتى سارى  عٌله ابو جمعه دمحم سعاد -  41

 27814   برلم    21211218:  تارٌخ ، 331  2123-11-21 حتى سارى  بخٌت جاد صدٌك طارق -  42

 21641   برلم    21211218:  تارٌخ ، 331  2124/8/6 حتى سارى  عبدالرحمن دمحم ثابت دمحم -  43

 7173   برلم    21211218:  تارٌخ ، 326  2125-3-18 سارى  عطٌة بٌومً سعد جمال -  44

 25722   برلم    21211219:  تارٌخ ، 332    عباس حسنى باهر -  45

 25722   برلم    21211219:  تارٌخ ، 333  2124-8-12 حتى سارى  عباس حسنى باهر -  46

 26216   برلم    21211219:  تارٌخ ، 343  2121-9-13 حتى سارى  حسن ابراهٌم مصطفى دمحم -  47

 21819   برلم    21211221:  تارٌخ ، 353  2123-9-26 حتى سارى  ٌوسف احمد  عبدالحمٌد  وحٌد -  48

 21819   برلم    21211221:  تارٌخ ، 353  2123-9-26 حتى سارى  للمماوالت وحٌد -  49

 25794   برلم    21211221:  تارٌخ ، 351  2124-11-14 حتى سارى  عبدالمسٌح عطاهللا عاطف -  51

 28349   برلم    21211221:  تارٌخ ، 345  2124-11-24 حتى سارى  جرجس صابر صالح صابر -  51
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 24177   برلم    21211223:  تارٌخ ، 371  2121-11-7 حتى سارى  عبدالال  احمد السٌد احمد -  53

 8182   برلم    21211223:  تارٌخ ، 367  2121-5-29 حتى سارى  متولى دمحم سامى -  54

 24391   برلم    21211224:  تارٌخ ، 374  2121-12-17 حتى سارى  فرج  بركات رمضان عزت -  55

 27635   برلم    21211224:  تارٌخ ، 379  2123-5-22 حتى سارى  محمود على السعد دمحم -  56

 23189   برلم    21211225:  تارٌخ ، 386    حنا ونسى عوض مٌخائٌل -  57

 23189   برلم    21211225:  تارٌخ ، 387    حنا ونسى عوض مٌخائٌل -  58

 25665   برلم    21211225:  تارٌخ ، 397  2124-6-11 حتى ساري  الهواري موسً حسن الباسط عبد -  59

 25665   برلم    21211225:  تارٌخ ، 397  2124-6-11 حتى ساري  لاللكترونٌات الهوارى -  61

 25743   برلم    21211225:  تارٌخ ، 389  2124-9-6 حتى سارى  عبدالواحد دمحم سٌد -  61

 22334   برلم    21211225:  تارٌخ ، 399    على حسن عدلى دمحم احسان -  62

 28178   برلم    21211225:  تارٌخ ، 396  2124-5-28 حتى سارى  شاهٌن حسن المجٌد عبد عبده دمحم -  63

 27955   برلم    21211226:  تارٌخ ، 413    غزالً بٌومً عبدالباري جمٌل -  64

 25599   برلم    21211226:  تارٌخ ، 411  2124-4-21 حتى سارى  عبدالعزٌز سعٌد دمحم السٌد -  65

 25599   برلم    21211226:  تارٌخ ، 411  2124-4-21 حتى سارى  والتكٌٌف للتبرٌد الجمل -  66

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد عادل -  1

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد ماهر -  2

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد عادل -  3

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد ماهر -  4

 5224   برلم    21211212:  تارٌخ ، 211  2123-4-25 حتى سارى  وشرٌكه دمحم سٌد  الرٌحانى جالل شركة -  5

 5224   برلم    21211212:  تارٌخ ، 211  2123-4-25 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد الرٌحانى جالل -  6

 6943   برلم    21211212:  تارٌخ ، 198  2125-2-11 حتى سارى  احمد دمحم ربه عبد ورثه وشركاه ربه عبد رمضان -  7

 3132   برلم    21211213:  تارٌخ ، 427    وشرٌكته فٌلبس نجٌب جمٌل -  8

 19986   برلم    21211213:  تارٌخ ، 216  2122-12-14 حتى سارى  وشركاه على مصطفى عفاف -  9



 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

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221    وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة -  11

 16769   لمبر    21211214:  تارٌخ ، 221(    وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  11

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(     لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  12

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221    وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة -  13

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(    وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  14

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(     لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  15

 25661   برلم    21211215:  تارٌخ ، 22  2124-6-9 حتى سارى  وشركاه دمحم احمد كامل دمحم -  16

 25661   برلم    21211215:  تارٌخ ، 22  2124-6-9 حتى سارى  جروب ٌبً العر -  17

 25846   برلم    21211215:  تارٌخ ، 228  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكها دمحم عبدالغنً هاله -  18

    21211215:  تارٌخ ، 231  2125-2-12 حتى سارى(   وشركاه اسكندر  فرنسٌس)  المكتبٌه للصناعات الحدٌثه المؤسسه -  19

 17278   برلم

 16771   برلم    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  وشرٌكه حبٌب ادوار عماد -  21

 16771   برلم    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  وشرٌكته ادور عماد -  21

 16771   برلم    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  شرٌكته و ادوار عماد -  22

 25728   برلم    21211211:  تارٌخ ، 272    وشرٌكه توفٌك ابراهٌم دمحم -  23

 27799   برلم    21211211:  تارٌخ ، 265(     الكهربائٌة والكابالت لالسالن وشركاه عٌسى عاطف)  A.c.c شركة -  24

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 289    مصطفى حسن ودمحم جوده -  25

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 291    مصطفى حسن ودمحم جوده -  26

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 291    مصطفى حسن ودمحم جوده -  27

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 292  2122-6-27 حتى سارى  مصطفى حسن ودمحم جوده -  28

 28261   برلم    21211212:  تارٌخ ، 281  2124-9-29 حتى سارى  وشرٌكها دٌنا -  29

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 293    مصطفى حسن ودمحم جوده -  31

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 293    المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  31

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 294    مصطفى حسن ودمحم جوده -  32

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 294    المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  33

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 295    مصطفى حسن ودمحم جوده -  34

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 295    المٌكانٌكٌه راطهللخ الحدٌثه الفنٌه الورشه -  35

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 296  2122-6-27 حتى سارى  مصطفى حسن ودمحم جوده -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 296  2122-6-27 حتى سارى  المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  37

 6991   برلم    21211216:  تارٌخ ، 319  2125-2-23 حتى سارى  وشركاه شولى مجدى -  38

 28531   برلم    21211216:  تارٌخ ، 311  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالنعٌم عبدالرحٌم محمود -  39

 28531   برلم    21211216:  تارٌخ ، 311  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالنعٌم عبدالرحٌم محمود -  41

 8567   برلم    21211219:  تارٌخ ، 342  2121-11-12 حتى سارى  وشركاه دمحم عبدالمعز سامى -  41

 21181   برلم    21211219:  تارٌخ ، 335  2124-3-1 حتى سارى  للهداٌا وشرٌكه  فخرى هانى -  42

 16455   برلم    21211219:  تارٌخ ، 337  2124-5-15 حتى سارى  وشرٌكتها النادى  دمحم  عطٌات -  43

 16455   برلم    21211219:  تارٌخ ، 337  2124-5-15 حتى سارى  وشركاها النادي دمحم عطٌات -  44

 25168   برلم    21211223:  تارٌخ ، 359  2122-3-18 حتى ساري  وشرٌكه هانى -  45

 27471   برلم    21211223:  تارٌخ ، 368  2123-1-12 حتى سارى  وشرٌكته محمود احمد محمود اشرف -  46

 14311   برلم    21211223:  تارٌخ ، 357  2122-8-9 حتى سارى  وشركاه العابدٌن  زٌن  على -  47

 28269   برلم    21211225:  تارٌخ ، 393  2124-9-31 حتى سارى  شرٌكه جالل نادر -  48

 28164   برلم    21211225:  تارٌخ ، 395  2124-7-26 حتً ساري  وشركاه حسٌن خالد شركة -  49

 28591   برلم    21211225:  تارٌخ ، 388  2125-2-22 حتى سارى  وشركاه الشربٌنى -  51

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، 415    وشركاه دمحم  ربٌع دمحم -  51

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، 415    وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم -  52

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4138   برلم    21211215:  تارٌخ ، المصرى االهلى البنن لصالح الرهن لٌد تجدٌد تم  وشرٌكته سعٌد شولى سعد -  1

 16881   برلم    21211225:  تارٌخ ، الرهن لٌد تجدٌد تم  م1م. ش الهندسٌه للصناعات العربى شركه -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   أفراد لٌود    ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غٌار لطع تجارة عن 35138 برلم 21211223 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  1

 عامر الرحمن عبد تمسٌم 24/32:  بجهة ، الجدٌدة السٌارات

 ، معدات تأجٌر عن 35123 برلم 21211213 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عباس حسن دمحم -  2

 الرابع الدور-(7) رلم شمة- البحر جسر ش أ83:  بجهة

 تسوٌك عن 35111 برلم 21211212 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  3

:  بجهة ،( 2119 لسنه363 رلم امنٌه بموفمه) الالزمه الترخٌص على الحصول بعد وذلن االنترنت خدمات عدا فٌما عماري

 سعٌد احمد شارع من متفرع البراد شارع14

 لطع تجارة عن 35111 برلم 21211219 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  4

 االرضى بالدور محل - الثالثٌنى ش من رحاب ابو ش 4:  بجهة ، السٌارات غٌار

 مستندات تصوٌر عن 35113 برلم 21211214 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  5

 على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما بالكمبٌوتر وكتابة

 غمرة رمسٌس شارع ب 285:  بجهة ، 2119 لسنة 351 رلم امنٌة بموافمة الالزمة التراخٌص

 حرٌمى كوافٌر عن 35118 برلم 21211211 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فكرى فاروق ولٌد -  6

 محل - البواللٌه الترعة من صلٌب مٌخائٌل شارع 28:  بجهة ،

 التورٌدات عن 35115 برلم 21211211 فى لٌد ، 41110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى هللا خلف موسً خالد -  7

 النور م رمضان احمد ش42:  بجهة ،( والدعاٌه االعالن ومواد الكمبٌوتر عدا فٌما) العمومٌه

 مالبس بٌع عن 35147 برلم 21211227 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسٌن شعبان عاطف -  8

 االول الدور 1 رلم مكتب العسٌلى ش من غالى ح 3:  بجهة ،(  ومستلزماته العسكرى الزى دون)  جملة جاهزة

 ةبجه ، تصدٌر عن 35115 برلم 21211214 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عوض اٌلٌا رامى -  9

 ٌلبغا مٌدان 3: 

 عن 35128 برلم 21211219 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل محمود العلٌم عبد محمود -  11

 المصٌرٌن االلصر ش7:  بجهة ،( واالعالن الدعاٌه مواد تورٌد وعدا ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما) عمومٌه تورٌدات

 دعاٌة عن 35116 برلم 21211211 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد سٌد دمحم العزٌز عبد -  11

 الصحف اصدار عدا فٌما االنترنت خدمات عدا فٌما)  تجارٌة وتوكٌالت وتصدٌر واستٌراد عمومٌة تورٌدات وطباعة واعالن

 خماروٌة ش 17:  بجهة ،(  2119 لسنه 377 رلم امنٌة موافمة( )  والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت



 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

 مطبعه عن 35121 برلم 21211212 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كراس جورجى كراس سامى -  12

 موافمة)   التراخٌص على الحصول وبعد والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما االنترنت خدمات عدا فٌما

 زنانٌرى ش 16:  بجهة ،(  2119 لسنه 372رلم امنٌة

 تجارة عن 35129 برلم 21211219 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش العاطى عبد دمحم احمد -  13

 االرضى بعد الثانى الدور الموسكى ش 27:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌة المالبس دون)  ولطاعى جملة جاهزة مالبس

 تجارة عن 35117 برلم 21211211 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد الدٌن سعد حماده -  14

 السحٌمى الحمٌد عبد ش من مصطفى جمعه ح6:  بجهة ،(  تدوٌرها اعادة دون)  وكرتون ورق مخلفات

 ، االحذٌه تجاره عن 35133 برلم 21211221 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد عباس هشام -  15

 السكاكٌن شٌاخه لمر الشٌخ شارع7/5:  بجهة

 تنمٌة عن 35136 برلم 21211223 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  16

 ، 2119 لسنة 342 رلم امنٌة بموافمة الالزمة لتراخٌصا على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما وموسٌمى رسم مهارات

 34 رلم شمة الفرج ابو ش 81:  بجهة

 2:  بجهة ، بن بٌع عن 35122 برلم 21211213 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل احمد خالد -  17

 الدكرور بوالق زنٌن الغنى عبد شارع

 ، تصدٌر عن 34999 برلم 21211212 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد العزٌز عبد احمد احمد -  18

 1 رلم محل عبٌد شارع 237:  بجهة

 تسوٌك عن 35111 برلم 21211216 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلوف احمد كامل مصطفى انور -  19

 والسودان مصر شارع31:  بجهة ، الالزمه  الموافمات على الحصول بعد وذلن الالعبٌن

 وتجارة تورٌد عن 35112 برلم 21211211 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمى الروبى على سٌد -  21

 الحاٌس ش 51 بالعمار باالرضى محل:  بجهة ، السٌارات غٌار لطع

 53:  بجهة ، بن بٌع عن 35122 برلم 21211213 فى لٌد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل احمد خالد -  21

 العباسٌة فهٌم بنى شارع

 استٌشن بالى عن 35114 برلم 21211211 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبودة دمحم رجب احمد -  22

 ناصر مشروع ش 37:  بجهة ، 2119 لسنة 386 رلم امنٌة بموافمة(  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد)  وسٌبر

 الجملة تجارة عن 35116 برلم 21211215 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن احمد حسٌن كمال -  23

 جمال االمٌر 3:  بجهة ،(  ومستلزماتها العسكرٌة المالبس دون)  واالحذٌة وااللمشة بالمالبس الخاصة

 كافٌه نت عن 35126 برلم 21211217 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  24

 سابما37 الجمٌل شارع25:  بجهة ، 2119 لسنه288 رلم امنٌه بالموافمه(الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد)

 تجارة عن 35113 برلم 21211211 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نصر سلٌمان ابراهٌم امٌر -  25

 بدران جزٌرة ش 41:  بجهة ، واكسسواراتها موبٌالت

 تصوٌر عن 35111 برلم 21211212 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد متولى ناصر مصطفى -  26

 ش 21:  بجهة ، 2119 لسنة 349 رلم امنٌة بموافمة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما مستندات

 طلبة ابراهٌم

 من حلوى بٌع عن 35131 برلم 21211221 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم لطب سمٌر احمد -  27

 البواللٌة االترعة ش 255:  بجهة ، عجٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 35131 برلم 21211221 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرسول عبد سنوسى السٌد على -  28

 البواللٌة االترعة ش 255:  بجهة ، عجٌن من حلوى

 ماركت سوبر عن 35119 برلم 21211216 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا مكرم نسٌم عٌاد بٌشوي -  29

 1 رلم محل عفٌفً متولً ش45:  بجهة ،

 تورٌد عن 35141 برلم 21211224 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطٌف عبد السٌد مرسى سٌد -  31

 حافظ محمود ش من الجد ح 5:  بجهة ، نجف

 لطع بٌع منفذ عن 27496 برلم 21211216 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس رزق سعد هانى -  31

 االرضى بعد الثانى الدور العطار ش 3:  بجهة ، محمول غٌار

 لطع بٌع منفذ عن 27496 برلم 21211216 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس رزق سعد هانى -  32

 سجل برلم وممٌد وتصدٌر استٌراد بنشاط االرضً الدور - النخل عزبة - الفرٌد شارع من الزللة ش 16:  بجهة ، محمول غٌار

 الماهرة سجل 376974

 ، شاملة تموٌنٌة بمالة عن 35141 برلم 21211224 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد دمحم احمد -  33

 الجالد ترعة ش 12:  بجهة

 وبالي مطعم عن 35132 برلم 21211221 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم ٌوسف حسن -  34

 ٌشبن ش3:  بجهة ،( 2119 لسنه 345 رلم االمنٌه الموافمه على الحصول بعد وذلن) االنترنت خدممات عدا فٌما استٌشن

 تاجٌر عن 35117 برلم 21211216 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  35

 2رلم محل الفرج روض سامً حاره6:  بجهة ، الغٌر لدي سٌارات

 وتجارة تورٌد عن 35121 برلم 21211212 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن ٌوسف سٌد محمود -  36

 باالرضى الرابع الدور االوبرا بمول محل 111:  بجهة ، كهربائٌة مستلزمات

 مكتب عن 35135 برلم 21211223 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  37

 الجٌش بمٌدان سعٌد شارع3:  بجهة ، مصاعد وتجمٌع واصالح صٌانه

 واصالح صٌانة عن 35139 برلم 21211224 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  38

 176 رلم الظاهر مول العباسٌة ش 2:  بجهة ، وتكٌٌف تبرٌد اجهزة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 111110111   مالها ،رأس  بطارٌات شحن  ،  شركة   كامل الدٌن برهان عدنان احمد وشرٌكه عٌسوى عباس اشرف احمد -  1

 شبرا حدائك - المغربى حسن شارع 14:  بجهة ، بطارٌات شحن عن ، 35124 برلم 21211213 فى ،لٌدت

 ،رأس(    ومستلزماتها العسكرٌة المالبس دون)  والخردوات الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   وشرٌكه الحافظ عبد هانى -  2

 العسكرٌة المالبس دون)  والخردوات الجاهزة المالبس تجارة عن ، 35137 برلم 21211223 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 االرضى بعد االول الدور - الموسكى بشارع أ 43:  بجهة ،(  ومستلزماتها

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  عامة ومماوالت ومعادن حداٌد تجارة  ،  شركة   وشرٌكه سعد حسن دمحم -  3

 لاسم مرسى ناصٌة بدران جزٌرة ترعة ش 44:  بجهة ، عامة ومماوالت ومعادن حداٌد تجارة عن ، 35134 برلم 21211223



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن ، 35131 برلم 21211221 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  داخلٌة رحالت مكتب  ،  شركة   وشركاه هللا عبد -  4

 الفرج روض - فطٌن اللواء ش24:  بجهة ، داخلٌة رحالت مكتب

 فى ،لٌدت 121110111   مالها ،رأس  تٌراتالردٌا وبٌع اصالح  ،  شركة   وشركاه عفٌفى الجٌد عبد سٌد عصام -  5

 الساحل - شبرا ش 137:  بجهة ، الردٌاتٌرات وبٌع اصالح عن ، 35127 برلم 21211217

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 امر  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   18153:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌخائٌل بولس جمال   - 1

 التجاره لترن محو

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   26826:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد مصطفً دمحم   - 2

 التجارة لترن

  السجل شطب/محو تم   21211212 تارٌخ وفى ،   28859:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجٌد امٌن دمحم رمضان   - 3

 التجارة لترن محو أمر

 شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   33197:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصعٌدى الٌمٌن ابو ابراهٌم ولٌد   - 4

 التجارة لترن محو أمر  السجل

 أمر  السجل شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   19532:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد على دمحم فتحى   - 5

 التجارة لترن محو

 أمر  السجل شطب/محو تم   21211224 ختارٌ وفى ،   33892:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اسعد عٌاد نادى مرلس   - 6

 التجارة لترن محو

  السجل شطب/محو تم   21211225 تارٌخ وفى ،   22334:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على حسن عدلى دمحم احسان   - 7

 التجاره لترن محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211225 تارٌخ وفى ،   23189:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنا ونسى عوض مٌخائٌل   - 8

 للوفاه محو امر

 شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   27955:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غزالً بٌومً عبدالباري جمٌل   - 9

 التجارة لترن محو امر  السجل

 تم   21211227 تارٌخ وفى ،   32756:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرحٌم عبد الظاهر عبد منشاوى صدٌك   - 11

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211227 تارٌخ وفى ،   31977:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الرحمن عبد العزٌز عبد ٌحى   - 11

 التجاره لترن محو امر  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  31351 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى سٌد عفٌفى هبه -  1

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  19597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم حسٌن احمد فرج سعد -  2

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211213 ، تارٌخ وفً  19597 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌارات لتجارة سالم سعد -  3

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211214 ، تارٌخ وفً  14397 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  4

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211215 ، تارٌخ وفً  33369 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالغنى عبدالرازق جمال دمحم -  5

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211219 ، تارٌخ وفً  34831 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مٌخائٌل غالى رشدى مٌنا -  6

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  22647 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا سٌد  توماس صابر -  7

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  22647 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المحمول لخدمات صابر -  8

  جنٌه  111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  35121 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كراس جورجى كراس سامى -  9

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211217 ، تارٌخ وفً  28524 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد المنعم عبد دمحم أحمد -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211218 ، تارٌخ وفً  32437 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمة على دمحم شرٌف -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211221 ، تارٌخ وفً  22365 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ثابت دمحم دمحم نبٌل -  12

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211223 ، تارٌخ وفً  33355 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالبالً دمحم سمٌر نادر -  13

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34861 رلمب لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم عٌسى دمحم عٌسى -  14

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  33918 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  صلٌب نجٌب نبٌل باسم -  15

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34771 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بٌومى انور عادل هٌثم -  16

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211224 ، تارٌخ وفً  34417 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  داوود داوود مٌالد رامى -  17

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  33683 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الفرماوي علً محمود احمد اسامه -  18

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  25665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الهواري موسً حسن الباسط عبد -  19

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  25665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لاللكترونٌات الهوارى -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211225 ، تارٌخ وفً  27691 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالصمد توفٌك محمود حسام -  21

  جنٌه  3111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل :  التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  1

  سعٌد احمد شارع من متفرع البراد شارع14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 34999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد العزٌز عبد احمد احمد -  2

 1 رلم محل عبٌد شارع 237 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد متولى ناصر مصطفى -  3

  طلبة ابراهٌم ش 21 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد دمحم الرسول عبد مرسى -  4

 ثان الساحل اغاخان الحرٌة ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 14397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  5

 دنشواى ش 29 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 28968    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد على احمد دمحم دمحم -  6

  العباسٌه رٌدان ش12 ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عوض اٌلٌا رامى -  7

  ٌلبغا مٌدان 3 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر فوص,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  8

  غمرة رمسٌس شارع ب 285 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 35114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالى عبد على هللا عبد ٌاسر -  9

  صٌدناوى خلف - البربرى مول - الروٌعى شارع 7 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 14397    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  11

 دنشواى ش 29 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211215 تارٌخ وفً 35116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن كمال -  11

  جمال االمٌر 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عٌد الرحمن عبد وائل -  12

 414 شمة الرابع الدور البحرى البرج العبد ابراج بورسعٌد شارع من  البلدٌة كسارات شارع 41 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  13

 2رلم محل الفرج روض سامً حاره6 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 27496    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  14

 االرضى بعد الثانى الدور العطار ش 3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 27496    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  15

 376974 سجل برلم وممٌد وتصدٌر استٌراد بنشاط االرضً الدور - النخل عزبة - الفرٌد شارع من الزللة ش 16 ،:   الـتأشٌر

 الماهرة سجل

,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلوف احمد كامل مصطفى انور -  16

 والسودان مصر شارع31 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 35119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا مكرم نسٌم عٌاد بٌشوي -  17

 1 رلم محل عفٌفً متولً ش45 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  18

  االرضى بالدور محل - الثالثٌنى ش من رحاب ابو ش 4 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 22314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌسن دمحم ٌسن انور -  19

 باشا سلٌمان ش 3 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نصر سلٌمان ابراهٌم امٌر -  21

  بدران جزٌرة ش 41 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبودة دمحم رجب احمد -  21

  ناصر مشروع ش 37 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجمى الروبى على سٌد -  22

  الحاٌس ش 51 بالعمار باالرضى محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الدٌن سعد حماده -  23

 السحٌمى الحمٌد عبد ش من مصطفى جمعه ح6 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فكرى فاروق ولٌد -  24

 محل - البواللٌه الترعة من صلٌب مٌخائٌل شارع 28 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد سٌد دمحم العزٌز عبد -  25

 خماروٌة ش 17 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 35115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا خلف موسً خالد -  26

 النور م رمضان احمد ش42 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كراس جورجى كراس سامى -  27

 زنانٌرى ش 16 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211212 تارٌخ وفً 35121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن ٌوسف سٌد مودمح -  28

 باالرضى الرابع الدور االوبرا بمول محل 111 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عباس حسن دمحم -  29

  الرابع الدور-(7) رلم شمة- البحر جسر ش أ83 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  31

 العباسٌة فهٌم بنى شارع 53 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 35122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  31

 الدكرور بوالق زنٌن الغنى عبد شارع 2 ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 11594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر احمد رمضان -  32

  الشٌشٌنى ش من رمضان من العاشر شارع 1 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  33

 المطرٌة مٌدان(  سابما 5)  حالٌا الحرٌة ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  34

  المطرٌة مٌدان 1/2 محل والسٌاحه للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  35

  المطرٌة مٌدان 2و1 رلم محل والسٌاحة للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  36

 المطرٌة مٌدان(  سابما 5)  حالٌا الحرٌة ش 14 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مولالمح لخدمات صابر -  37

  المطرٌة مٌدان 1/2 محل والسٌاحه للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 22647    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  38

  المطرٌة مٌدان 2و1 رلم محل والسٌاحة للنمل الدلتا شرق شركة سور بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 35126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  39

 سابما37 الجمٌل شارع25 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211218 تارٌخ وفً 32437    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمة على دمحم شرٌف -  41

 2 رلم الوحده - السٌرج منٌة ش 27 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش العاطى عبد دمحم احمد -  41

  االرضى بعد الثانى الدور الموسكى ش 27 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211219 تارٌخ وفً 35128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود العلٌم عبد محمود -  42

 المصٌرٌن االلصر ش7 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد سنوسى السٌد على -  43

  البواللٌة االترعة ش 255 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عباس هشام -  44

  السكاكٌن شٌاخه لمر الشٌخ شارع7/5 ،

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211221 تارٌخ وفً 35132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم ٌوسف حسن -  45

 ٌشبن ش3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 28345    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب علً محمود ماجد -  46

  كفرع الغاؤه مع الجدٌدة النزهة - المنورة المدٌنة شارع 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  47

 الجٌش بمٌدان سعٌد شارع3 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  48

  عامر الرحمن عبد تمسٌم 24/32 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 35136    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  49

  34 رلم شمة الفرج ابو ش 81 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 33355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالبالً دمحم سمٌر نادر -  51

  رمسٌس شارع 253 بالعمار 3 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد السٌد مرسى سٌد -  51

 حافظ محمود ش من الجد ح 5 ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم احمد -  52

 الجالد ترعة ش 12

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211224 تارٌخ وفً 35139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  53

 176 رلم الظاهر مول العباسٌة ش 2 ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211225 تارٌخ وفً 25665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهواري موسً حسن الباسط عبد -  54

 لسم سابما الفاضل منشاه المهرانى منشاه شارع 5 بالعمار االرضً بالدور 6 رلم محل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   تأشٌرالـ وصف

 عابدٌن

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211225 تارٌخ وفً 25665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاللكترونٌات الهوارى -  55

 عابدٌن لسم سابما الفاضل منشاه المهرانى منشاه شارع 5 بالعمار االرضً بالدور 6 رلم محل/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211227 تارٌخ وفً 35147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن شعبان عاطف -  56

  االول الدور 1 رلم مكتب العسٌلى ش من غالى ح 3 ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 32531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته فلتس فاٌز رامً -  1

 رٌاضٌة العاب وصالة موسٌمى تدرٌب/ لٌصبح الرحالت وتنظٌم تسوٌك/  نشاط والغاء جمباز رٌاضٌة العاب صالة/  نشاط اضافة

 (2119 لسنه 353 رلم امنٌة موافمه)  الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما( جمباز)

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 34948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بطرس عزٌز جورج دٌنا -  2

 االلكترونى التسوٌك دون عمارى وٌكتس النشاط اصبح

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 34238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب برسوم عابدٌن ٌونان -  3

 زراعٌة متحصالت بٌع/  نشاط اضافة:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211215 تارٌخ وفً 33369   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالرازق جمال دمحم -  4

 االصلى للنشاط طبٌه واجهزة طبٌه مستلزمات استٌراد نشاط اضافه:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 34511   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالب حبٌب هنرى حبٌب -  5

 موالعها فً وصٌانتها سٌارات غٌار لطع تورٌد

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 24293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعطً ابراهٌم ٌحٌى -  6

 السٌاحى النمل دون للغٌر النمل وسائل وجمٌع سٌارات واٌجار العربٌة مصر جمهورٌة داخل جماعى نمل/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 24293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المعطً عبد ابراهٌم ٌحً -  7

 السٌاحى النمل دون للغٌر النمل وسائل وجمٌع سٌارات واٌجار العربٌة مصر جمهورٌة داخل جماعى نمل/  نشاط اضافة

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 22647   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا سٌد  توماس صابر -  8

 محمول خدمات النشاط اصبح

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 22647   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المحمول لخدمات صابر -  9

 محمول خدمات النشاط اصبح

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 17721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن كمال دمحم الرحمن عبد -  11

 بالنسبة)  تجارٌة وتوكٌالت الجمركى والتخلٌص العمومٌة وتورٌدات وتورٌدالدلٌك تصدٌر/ لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 ( ومستلزماته الكمبٌوتر دون العمومٌة للتورٌدات

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211218 تارٌخ وفً 34272   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، بخٌت دمحم عاشور دمحم -  11

 ( واالعالن الدعاٌة ومواد ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما)  عمومٌة تورٌدات نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم غانم حسن محسن -  12

 ( ومستلزماته الكمبٌوتر الجهزة التورٌدات عدا فٌما)  السٌارات غٌار لطع وتجارة عمومٌة تورٌدات النشاط اصبح:  التأشٌر

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 25722   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عباس حسنى باهر -  13

 االصلى للنشاط محمول اكسسوارات بٌع نشاط اضافه

 حذف:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 22365   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت دمحم دمحم نبٌل -  14

 االصلى النشاط من العلمٌة االستشارات نشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 28349   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس صابر صالح صابر -  15

 االصلى للنشاط عمومٌة مماوالت نشاط اضافة:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 28512   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوهر كمال مصطفى دمحم اسالم -  16

 ( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)  واالستٌراد التصدٌر النشاط اصبح:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 34681   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً هللا عبد ابراهٌم دعاء -  17

 الصحف اصدار عدا فٌما)  االصلى النشاط الى واالعالن الدعاٌة ومستلزمات مواد وتسوٌك وتورٌد تجارة نشاط اضافه:  التأشٌر

 ( 2119 لسنة 362 رلم امنٌة موافمه( )  واالنترنت والمصاحف الدٌنٌة والكتب والمجالت

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 28345   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب علً محمود ماجد -  18

 حرٌمى اكسسوارات/  لٌصبح النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 34417   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داوود داوود مٌالد رامى -  19

 ( 6 المجموعة من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما)   االصلى للنشاط والتصدٌر االستٌراد نشاط اضافة

,  النشاط تعدٌل تم21211225 تارٌخ وفً 33683   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفرماوي علً محمود احمد اسامه -  21

 والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف  اصدار عدا فٌما) االصلً النشاط الى واعالن دعاٌه/ نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 2119 لسنه389 رلم امنٌه بموافمه(  الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما

 وصف,  النشاط تعدٌل تم21211225 تارٌخ وفً 29659   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف غطاس جرجس صبحى -  21

 السٌاحً النمل ماعدا العربٌه مصر جمهورٌه داخل عمال نمل متعهد/   نشاط اضافه:  التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العظٌم عبد سعٌد حازم -  1

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللطٌف عبد السٌد مرسى سٌد -  2

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البالى عبد على هللا عبد ٌاسر -  3

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌة عبدهللا حمدى دمحم -  4

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 34999   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد العزٌز عبد احمد احمد -  5

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد متولى ناصر مصطفى -  6

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى هللا خلف موسً خالد -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كراس جورجى كراس سامى -  8

 خاص: التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211215 تارٌخ وفً 35116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن احمد حسٌن كمال -  9

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عٌد الرحمن عبد وائل -  11

 خاص: التأشٌر وصف

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد خالد -  11

 خاص

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35141   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد دمحم احمد -  12

 خاص

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المطلب عبد كامل احمد نرمٌن -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نصر سلٌمان ابراهٌم امٌر -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبودة دمحم رجب احمد -  15

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد الدٌن سعد حماده -  16

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد سنوسى السٌد على -  17

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35133   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عباس هشام -  18

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211227 تارٌخ وفً 35147   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسٌن شعبان عاطف -  19

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35128   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل محمود العلٌم عبد محمود -  21

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35136   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد العال ابو مصطفى احمد -  21

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا مكرم نسٌم عٌاد بٌشوي -  22

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 35121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امٌن ٌوسف سٌد محمود -  23

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35138   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عطٌة الفتاح عبد دمحم -  24

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرسول عبد دمحم الرسول عبد مرسى -  25

 خاص: التأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش العاطى عبد دمحم احمد -  26

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 35135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الوهاب عبد فرج اشرف -  27

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجمى الروبى ىعل سٌد -  28

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً 35126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تفال  اسرائٌل صدلً عفاف -  29

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211213 تارٌخ وفً 35123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عباس حسن دمحم -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211224 تارٌخ وفً 35139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌدهم مٌنا سعد مٌنا -  31

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211214 تارٌخ وفً 35115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عوض اٌلٌا رامى -  32

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 27496   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس رزق سعد هانى -  33

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد سٌد دمحم العزٌز عبد -  34

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلوف احمد كامل مصطفى انور -  35

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 35111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود دمحم -  36

 خاص: التأشٌر وصف

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 35118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض فكرى فاروق ولٌد -  37

 خاص: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211221 تارٌخ وفً 35132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم ٌوسف حسن -  38

 خاص: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   العمارى للتسوٌك تشوٌس سمارت: الى 34948 برلم ةالممٌد الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211213:  تارٌخ فى  ،  -  1

   التجارٌة السمه الغاء: الى 32531 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211213:  تارٌخ فى  ،  -  2

   والتصدٌر لالستٌراد االمٌرة: الى 24293 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211211:  تارٌخ فى  ،  -  3

   المحمول لخدمات صابر: الى 22647 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211217:  تارٌخ فى  ،  -  4

   التجارٌة السمة الغاء: الى 22647 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211217:  تارٌخ فى  ،  -  5

 السٌارات غٌار لمطع الهندسى المركز: الى 24214 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211219:  تارٌخ فى  ،  -  6

   العمومٌة والتورٌدات

   spring - سبرٌنج: الى 28345 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211223:  تارٌخ فى  ،  -  7

   لاللكترونٌات الهوارى: الى 25665 برلم لممٌدةا الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211225:  تارٌخ فى  ،  -  8

   التجارٌه السمه الغاء: الى 25665 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211225:  تارٌخ فى  ،  -  9

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة   - 1

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214

 ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 2

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ وفى

 وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 3

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة   - 4

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214

 ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 5

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ وفى

 وفى ،   16769:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة   - 6

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   21211214 تارٌخ

 تم   21211214 تارٌخ وفى ،   29839:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها الرحمن عبد دمحم عدلى منار   - 7

 اخرى لمحافظه الممر لنمل الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211214 تارٌخ وفى ،   29839:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها الرحمن عبد دمحم عدلى منار   - 8

 اخرى لمحافظه رالمم لنمل محو أمر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   28733:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته ابراهٌم ممدوح عمرو   - 9

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   28733:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكته ابراهٌم ممدوح عمرو   - 11

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لبٌب فاٌز جرجس   - 11

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22244:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه  لبٌب فاٌز جرجس   - 12

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 13

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 14

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 15

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 16

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 17

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 18

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم   - 19

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211216 تارٌخ وفى ،   22384:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم   - 21

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 21

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 22

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 23

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 24

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 25

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 26

 حموله كافة شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 27

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 28

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 29

 الشركة لفسخ محو امر

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح   - 31

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

 تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  لبٌب لحفا عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح   - 31

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21211217 تارٌخ وفى ،   9834:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه لبٌب فالح عماد   - 32

 الشركة لفسخ محو امر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   28743:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه بشري جابر سمٌر   - 33

 حموله كافه شرٌن كل استلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211219 تارٌخ وفى ،   28743:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه بشري جابر سمٌر   - 34

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

   21211219 تارٌخ وفى ،   29165:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد   - 35

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم

   21211219 تارٌخ وفى ،   29165:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد   - 36

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   21211221 تارٌخ وفى ،   34235:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة   - 37

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211221 تارٌخ وفى ،   34235:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة   - 38

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 39

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 41

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 41

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 42

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 43

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 44

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 45

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 46

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 47

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 48

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 49

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211223 تارٌخ وفى ،   5188:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح   - 51

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   31418:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي   - 51

 الشركة لفسخ محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211224

 تارٌخ وفى ،   31418:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي   - 52

 حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   21211224

  السجل شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   14641:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه دمحم  ربٌع دمحم   - 53

 الشركه لفسخ محو امر

  السجل شطب/محو تم   21211226 تارٌخ وفى ،   14641:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم   - 54

 الشركه لفسخ محو امر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  1

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  2

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  3

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  4

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  5

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،   تارٌخ وفً 26288، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  6

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 19115، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  7

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211216،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  8

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  9

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  11

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211219،   تارٌخ وفً 24437، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  11

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211214 تارٌخ وفً 26676    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محى أحمد -  1

  الممسى ش 11 ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  2

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  3

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  4

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  5

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  6

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216 تارٌخ وفً 26288    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  7

  العظٌم عبد شارع أ 3 رلم بالعمار 1 رلم شمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 31971    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  8

  اول نصر م - العماد عباس ش من كامل الدٌن عماد ش - الثامن الدور - 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211211 تارٌخ وفً 31971    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  9

  اول نصر م - العماد عباس ش من كامل الدٌن عماد ش - الثامن الدور - 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  11

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته معوض انور -  11

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  12

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته معوض انور -  13

  المنتزة شارع 95 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  14

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته معوض انور -  15

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه بسطا معوض انور -  16

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211213 تارٌخ وفً 19841    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته معوض انور -  17

 محمود على الشٌخ شارع 13 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 19115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  18

  االول الدور -12 شمه - الشرطة لضباط الفتح عمارات 14 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  19

 الدور نصر مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 1 شمه الثانى

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  21

 13 الدور نصر مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 4 شمة

 تارٌخ وفً 26388    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  21

 14 الدور رنص مدٌنة - سالم صالح - العبور عمارات8/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211216

 6 شمه

,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 29945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه رخارى سامى رامز -  22

  سنان احمد شارع 2 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211217 تارٌخ وفً 29945    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه زخاري سامً رامز -  23

  سنان احمد شارع 2 بالعمار االرضى فوق االول بالدور 3 رلم الشمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211223 تارٌخ وفً 27693    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  24

  الظاهر شارع 77 رلم بالعمار المدخل بجوار 1 رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211226 تارٌخ وفً 27441    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه احمد احمد دمحم -  25

  نعمة خلٌج - شارم لٌدو ابروتٌل بفندق الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14864   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشركاه السٌد احمد العجٌل شركه -  1

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 14864   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشركاه  حلمى مجدى اٌهاب -  2

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ

   برلم لٌدها سبك  ، والمفروشات المراتب تجارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السٌد احمد  فتحى  االخوه شركه -  3

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211212 تارٌخ وفً 14864

 وفً 26676   برلم لٌدها سبك  ، الغذائٌة المواد وتعبئة عامة تورٌدات النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محى أحمد -  4

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211214 تارٌخ

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  5

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  6

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  7

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 رٌختا وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  8

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  9

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288   برلم

   برلم لٌدها سبك  ، المطاعم مستلزمات وتورٌد المطاعم ادارة النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  11

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 26288

 لٌدها سبك  ، ورٌاضٌه طبٌة اجهزة تورٌد غرض/  النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  11

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم

 لٌدها سبك  ، ورٌاضٌه طبٌة اجهزة تورٌد غرض/  النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  12

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم

 والمماوالت الهندسٌة االعمال النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ،(   وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  13

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211216 تارٌخ وفً 19115   برلم لٌدها سبك  ، العمومٌة

 29945   برلم لٌدها سبك  ، محمولال لوازم وتوزٌع تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشركاه رخارى سامى رامز -  14

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً

 29945   برلم لٌدها سبك  ، المحمول لوازم وتوزٌع تجارة النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه زخاري سامً رامز -  15

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211217 تارٌخ وفً

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  16

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 بسٌطة

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  17

 توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  18

 شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 تضامن

 عدا ما)  العمومٌة والتورٌدات والتشٌٌد البناء بأعمال المٌام النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  19

 شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك  ،(  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة

 تضامن

 والمواد الزراعٌة المحاصٌل وتجارة والتصدٌر االستٌراد النشاط اصبح  تضامن شركة ، وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  21

 من 36 والفمرة 19 المجموعة عدا فٌما لالستٌراد بالنسبة( )  الطبٌة االعشاب دون)  انواعها بكافة ولطاعى جملة والعطارة الغذائٌة

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211223 تارٌخ وفً 27693   برلم لٌدها سبك  ،(  6 المجموعة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  2

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 9834   برلم لٌدها سبك ، وشركاه لبٌب فالح عماد -  3

 بسٌطة توصٌة

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211211 تارٌخ وفً 31971   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  5

 تضامن شركة: التأشٌر

: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211219 تارٌخ وفً 24437   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  6

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  حلمى مجدى اٌهاب: الى 14864 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211212:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 وشركاه لبٌب فالح عماد: الى 9834 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211211:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركاه لبٌب فالح عماد: الى 9834 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211211:  تارٌخ فى  ،  -  3

 ٌونس السٌد دمحم دمحم: الى 29167 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211212:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشرٌكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  1

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  2

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  3

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات فهكا وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  4

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  5

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة ٌةتوص  كامل حلمى مجدى حلمى -  6

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  7

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  ختارٌ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  8

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 والتولٌع الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  9

 حلمى/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها

 الٌه منضم ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى

 حسابات وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  11

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على ٌعوالتول الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  11

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 الشركة ادارة( بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 6 خروج)  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  12

/  والسٌد - حلمى مجدى عمرو/  والسٌد -  حلمى مجدى حاتم/  والسٌد - حلمى مجدى اٌهاب/  السٌد للشركاء موكله عنها والتولٌع

 ٌكون ان على السٌد احمد العجٌل الشرٌن عدا فٌما منفردٌن المتضامنٌن  على السٌد احمد العجٌل/  والسٌد - حلمى مجدى حلمى

 وفتح العمود كافه على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك الالزمة السلطات كافه وحدهم ولهم االخرٌن الشركاء من احد الٌه منضم

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، المبالغ كافه وصرف وصرفها الشٌكات على والتولٌع بالبنون حسابات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى شركةلل المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  13

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  14

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى عمرو -  15

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام كةالشر وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  16

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  17

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة ةالشرك اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حلمى -  18

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  19

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  21

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى حاتم -  21

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  22

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  23

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات

 والصلح والتنازل المخالصات واعطاء الغٌر لدى للشركة المستحمه  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  كامل حلمى مجدى اٌهاب -  24

 وغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام الشركة وتمثٌل بالشركة العاملٌن خدمه وانهاء وتعٌٌن والمحاسبٌن المحامٌن وتوكٌل واالبراء

 والمنموله الثابتة الشركة اصول وشراء وبٌع والرهن االلتراض حك وله والبنون والمؤسسات والهٌئات والشركات الحكومٌة

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك ولهما للغٌر او لنفسهم والسٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  25

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  26

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  27

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع نفردام التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  28

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  29

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 المتضامن الشرٌن االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  31

 الشركة بأسم التعامل بأسمها والتعامل الغٌر مع عاللتها فى الشركة ٌمثل منفردا(  للشركة مدٌرا)  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال/

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع المسلحة والموات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام منفردا اغراضها وضمن

 بعض او كل فى والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة امام الغٌر توكٌل حك وله والتوثٌك العمارى الشهر ومكاتب اشكالهم بكافة الخاص

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، من والمصارف البنون جمٌع مع منفردا التعامل ذكر ما

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  31

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  32

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  33

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  34

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  35

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 تفوٌض فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  36

 مع التعامل صور وكافه الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات تلن على بالتولٌع عنه االنابة فى ٌشاء من وتوكٌل

 تحتاجها التى والضمانات الكفاالت واصدار المصرفٌة والتسهٌالت المروض طلب فى منفردا الحك له والمصارف البنون جمٌع

 الشهر مصلحه امام الغٌر توكٌل حك ولهما سبك ما كل فى ٌراه من تفوٌض فى الحك له البنون من وااللتراض الرهن حك له البنون

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى والتوثٌك العمارى

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  خلٌل رفاعى على مجدى -  37

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  خلٌل رفاعى على مجدى -  38

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلٌل رفاعى على مجدى -  39

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلٌل رفاعى على مجدى -  41

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  41

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  42

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  43

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  44

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  45

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  46

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  47

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  48

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة وصٌةت  فالح لبٌب فالح -  49

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  51

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، للوفاه خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  52

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  53

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  54

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح عماد -  55

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  56

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر لتوكٌ حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  57

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح عماد -  58

 وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه وله منفردا

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر توكٌل حك

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  59

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  61

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب فالح -  61

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة مباس منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  62

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  63

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وله منفردا لبٌب فالح عماد/ السٌد االول للطرف والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فالح لبٌب فالح -  64

 توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال كافه تكون ان بشرط الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثه ودخول)  الغٌر

   برلم    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  65

31971 

   برلم    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  66

31971 

    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  67

 31971   برلم

    21211211:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  68

 31971   برلم

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  69

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الكٌالنً علً دمحم دمحم عاصم -  71

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  71

 باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون سمٌةالر الجهات

 وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع الشركة

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل فً الحك

 الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ادارة والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم -  72

 الشركة باسم البنون لدي الحسابات فتح فً الحك وله(  البنان السالم عبد شولى باهلل معتصم)  المتضامن للشرٌن تكون الرسمٌة

 فً الحك وله ذلن فً الحك ٌكون االئتمانٌة التسهٌالت علً والحصول وااللتراض والرهن منفردا ذلن كل الشٌكات علً والتولٌع

 31971   برلم    21211211:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن ودخول)  ماذكر بعض او كل فً الغٌر توكٌل

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  73

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  74

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  75

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  76

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و ٌرمد  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  77

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم دمحم -  78

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  79

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 دمحم/  والسٌد ٌونس السٌد دمحم دمحم للشرٌكٌن ٌصبح والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ٌونس السٌد دمحم احمد -  81

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، منفردٌن أو مجتمعٌن دمحم محمود التواب عبد

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  81

   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  82

21534 

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  83

   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  84

21534 

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  85

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ، المجلس سكرتٌر  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  86

 وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  87

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب

 21534   برلم    21211212

 وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  88

( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب وفتح االلتراض

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ،

 الحساب وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  89

    21211212:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس رمك سٌد كرم -:كالمن بالبنون

 21534   برلم

 وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  91

( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب وفتح االلتراض

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ ،

 االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  91

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب وفتح

 21534   برلم    21211212

 وفتح االلتراض وحك الصرف اوزنات على التولٌع حك لهم من  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  92

:  تارٌخ ،( مجتمعٌن)  الصندوق امٌن اجمد عبدالعزٌز فردوس االدارة، مجلس رئٌس كرم سٌد كرم -:كالمن بالبنون الحساب

 21534   برلم    21211212

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  ٌوسف غرٌب دمحم -  93

 21534   برلم    21211212

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس رئٌس نائب  تعاونٌة جمعٌة  عباس الغفار عبد وفٌك ولٌد -  94

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس عضو  تعاونٌة جمعٌة  سٌد حمدى دمحم -  95

 21534   برلم    21211212

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  صندوق امٌن  تعاونٌة جمعٌة  هندٌة ابو احمد العزٌز عبد فردوس -  96

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ

 ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  راضى حسٌن كرم سٌد كرم -  97

 21534   برلم    21211212:  تارٌخ

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضو سٌد حمدى دمحم/  السٌد خروج  سكرتٌر  تعاونٌة جمعٌة  حسٌن محمود سلومه محمود -  98

 21534   برلم    21211212

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد السٌد السٌد شعبان -  99

    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  محمود المنعم عبد مسعد عمرو -  111

 26388   برلم

    21211216:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الهادى عبد على على الدٌن نور وائل -  111

 26388   برلم

 والمنضمٌن المتضامنٌن الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد السٌد السٌد شعبان -  112

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن

 الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  محمود المنعم عبد مسعد عمرو -  113

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن والمنضمٌن المتضامنٌن

 المتضامنٌن الشركاء لكل والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الهادى عبد على على الدٌن نور وائل -  114

 26388   برلم    21211216:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن والمنضمٌن

 المادر عبد/ السٌد منفردا االول للطرف والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سالم حمدان حسن عبدالمادر -  115

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل حك وله اغراضها وضمن الشركة باسم منه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط سالم حمدان حسن

 18311   برلم    21211217

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  سلٌمان احمد محمود حسام -  116

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى تالمعامال

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  بسٌطة توصٌة  سلٌمان احمد محمود حسام -  117

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  تضامن شركة  سلٌمان احمد محمود حسام -  118

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مجتمعٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة حك اصبح  االهلٌة كامل-تاجر  تضامن شركة  سلٌمان احمد محمود حسام -  119

 حالة فى ومجتمعٌن وبعنوانها اغراضها وضمن الشركة غرض لتحمٌك منهما تصدر التى االعمال تكون ان على منفردٌن او

 على امضاء او الشركة عمارات بٌع او رهن من اخرى لانونٌة تصرفات واٌه جنٌه الف خمسون عن لٌمتها تزٌد التى المعامالت

   برلم    21211219:  تارٌخ ،(  بالعمد مذكور موصى شرٌن وخروج)  معا الشرٌكٌن من تصدر ان فٌجب المروض او شٌكات

24437 

   برلم    21211221:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن شرٌكٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  النور أبو دمحم ابراهٌم دمحم -  111

21626 

   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  ربٌع احمد سٌد شحاتة دمحم -  111

27441 

 27441   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  نظٌم احمد احمد دمحم -  112

   برلم    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  السٌد دمحم احمد ناصر -  113

27441 

    21211226:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  عبدالغنى رمضان سمٌر عادل -  114

 27441   برلم

 االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  ربٌع احمد سٌد شحاتة دمحم -  115

 فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع

27441 

 المتضامنٌن االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  نظٌم احمد احمد دمحم -  116

 جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت

27441 

 االربعة للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  السٌد دمحم احمد ناصر -  117

 فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

   برلم    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع

27441 

 للشركاء الشركة عن والتولٌع االدارة حك اصبح  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  عبدالغنى رمضان سمٌر عادل -  118

 واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات كافة امام منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن االربعة

    21211226:  تارٌخ ، الغٌر اوتوكٌل تفوٌض فى الحك لهم كما الثابتة االصول وبٌع والمروض البنكٌة المعامالت جمٌع فى والبنون

 27441   برلم

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  119

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  121

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  121

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  122

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  124

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  125

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  126

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  127

 27432   برلم

    21211227:  تارٌخ ، حموله كافة واستلم خرج  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  128

 27432   برلم

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  129

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  131

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما نمجتمعٌ او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  131

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  132

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 فى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم علً عمرو -  133

 والهٌئات حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن

:  تارٌخ ، الغٌر توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات

 27432   برلم    21211227

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  134

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى بنونوال واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  135

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  136

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  137

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكان والتولٌع االداره  متضامن وشرٌن مدٌر  تضامن شركة  الواحد احمدعبد هللا عبد احمد دمحم -  138

 والغٌر الحكومٌه الجهات جمٌع مع والتعامل االداره حك وٌشمل الشركه غرض لتحمٌك السلطات كافه ذلن فى ولهما مجتمعٌن او

 توكٌل او الغٌر تفوٌض فى الحك لهما كما البنكٌه المعامالت جمٌع فى والبنون واالفراد والشركات والمؤسسات والهٌئات حكومٌه

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، الغٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه السٌد احمد العجٌل شركه -  1

14864 

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه  حلمى مجدى اٌهاب -  2

   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه السٌد احمد  فتحى  االخوه شركه -  3

14864 

   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه السٌد احمد العجٌل شركه -  4

14864 

 14864   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه  حلمى مجدى اٌهاب -  5

   برلم    21211212:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه السٌد احمد  فتحى  االخوه شركه -  6

14864 

   برلم    21211214:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها الرحمن عبد دمحم عدلى منار -  7

29839 

 28733   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته ابراهٌم ممدوح عمرو -  8

   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  9

26288 

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  11

   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  11

26288 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  12

   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  13

26288 

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  14

   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  15

26288 

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  16

   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  17

26288 

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  18

   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته العظٌم عبد الفتاح عبد جمال -  19

26288 

 26288   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الفتاح عبد جمال -  21

 22244   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه  لبٌب فاٌز جرجس -  21

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه رفاعً علً مجدي -  22

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه فتحى سٌد اسامة -  23

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه رفاعً علً مجدي -  24

 32281   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه فتحى سٌد اسامة -  25

   برلم    21211211:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  26

9834 

   برلم    21211211:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب لحفا -  27

9834 

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  28

   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  29

9834 

   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  31

9834 

 9834   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  31

   برلم    21211211:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  32

31971 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211211:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه السالم عبد شولً باهلل معتصم -  33

31971 

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه ٌونس السٌد دمحم دمحم -  34

 29167   برلم    21211212:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ٌونس السٌد دمحم دمحم -  35

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه بسطا عوضم انور -  36

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته معوض انور -  37

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه بسطا معوض انور -  38

 19841   برلم    21211213:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته معوض انور -  39

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(    وشركاة الطنانى دمحم عالء)  الهندسٌة لألعمال المنار -  41

 19115   برلم    21211216

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   المالٌه للخدمات الدولٌة المجموعه)  وشركائه دمحم أحمد -  41

 26388   برلم    21211216

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم -  42

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم -  43

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاها اسماعٌل دمحم مرٌم -  44

 22384   برلم    21211216:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه اسماعٌل دمحم ابراهٌم -  45

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه حمدان حسن عبدالمادر -  46

18311 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  47

9834 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  48

9834 

 9834   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  49

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  فالح لبٌب عٌاد واٌهاب فالح لبٌب فالح -  51

9834 

   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  لبٌب فالح عماد وشرٌكه فالح لبٌب فالح -  51

9834 

 9834   برلم    21211217:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه لبٌب فالح عماد -  52

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رخارى سامى رامز -  53

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه زخاري سامً رامز -  54

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رخارى سامى رامز -  55



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 29945   برلم    21211217:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه زخاري سامً رامز -  56

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكه عبدالرحمن محمود) عبدالرحمن اوالد -  57

 29165   برلم    21211219

   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  58

24437 

 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  59

 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  61

 24437   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه عبدالمادر عبدهللا دمحم -  61

 28743   برلم    21211219:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه بشري جابر سمٌر -  62

   برلم    21211221:  تارٌخ ، تضامن شركة مشهر وغٌر ملخص  تضامن شركة  ٌوسف ودمحم حسٌن خالد شركة -  63

34235 

   برلم    21211221:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة.  وشركاه النور أبو ابراهٌم دمحم -  64

21626 

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  65

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  66

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهر و مسجل  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  67

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  68

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشركاه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  69

 5188   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم عطٌه عبدالفتاح -  71

 27693   برلم    21211223:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه بشاى مكرم جوزٌف -  71

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  سٌدهم مٌنا سعد ومٌنا الجمال احمد معوض عماد هدي -  72

 31418   برلم    21211224

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه دمحم  ربٌع دمحم -  73

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم -  74

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌة سٌد وفٌك دمحم -  75

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه سٌد وفٌك دمحم -  76

   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه دمحم العظٌم عبد هادي -  77

27432 

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه دمحم علً عمرو -  78

 27432   برلم    21211227:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكة احمد احمد دمحم -  79
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 541   برلم    21211212:  تارٌخ ، 213  2124-12-29 حتى سارى  ابوالعال صمر طلعت -  1

 21963   برلم    21211212:  تارٌخ ، 196    توفٌك جاد مجدى -  2

 21963   برلم    21211212:  تارٌخ ، 197  2123-11-16 حتى سارى  توفٌك جاد مجدى -  3

 28157   برلم    21211213:  تارٌخ ، 215  2124-7-16 حتى ساري  عمران إمبابً محمود اشرف -  4

 6545   برلم    21211214:  تارٌخ ، 215  2124-9-24 حتى سارى  عبدالرحمن عبدالفتاح احمد -  5

 17191   برلم    21211214:  تارٌخ ، 212  2125-1-14 حتى سارى  صبحى كبابجى و مطعم -  6

 17191   برلم    21211214:  تارٌخ ، 212  2125-1-14 حتى سارى  ٌوسف  عطوه السٌد صبحى -  7

 14397   برلم    21211214:  تارٌخ ، 224  2121-2-15 حتى سارى  عبدالحمٌد عبدالستار هشام -  8

 26748   برلم    21211216:  تارٌخ ، 232  2121-8-21 حتى سارى  حنٌن فرج حنٌن هناء -  9

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 247    نسٌم  غطاس عاطف -  11

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 248    نسٌم  غطاس عاطف -  11

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 249    سٌمن  غطاس عاطف -  12

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 251    نسٌم  غطاس عاطف -  13

 8492   برلم    21211219:  تارٌخ ، 251  2123-9-14 حتى سارى  نسٌم  غطاس عاطف -  14

 6934   برلم    21211211:  تارٌخ ، 254  2125-2-6 حتى سارى  شاهٌن دمحم دمحم سعد -  15

 11358   برلم    21211211:  تارٌخ ، 258  2124-12-24 حتً ساري  دمحم فاروق حامد -  16

 25849   برلم    21211211:  تارٌخ ، 256  2125-1-23 حتى سارى  السٌد الخالك عبد دمحم -  17

 27951   برلم    21211211:  تارٌخ ، 264  2124-2-25 حتى سارى  العمومٌة والتورٌدات للتجارة ونً -  18

 28133   برلم    21211211:  تارٌخ ، 274    على صدٌك دمحم ابراهٌم -  19

 682   برلم    21211211:  تارٌخ ، 271    عطٌه ادوار أمٌل -  21
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 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 275    بولس شافودى وهٌب عادل -  21

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 276    بولس شافودى وهٌب عادل -  22

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 277    بولس شافودى وهٌب عادل -  23

 11197   برلم    21211211:  تارٌخ ، 278    بولس شافودى وهٌب عادل -  24

 26641   برلم    21211211:  تارٌخ ، 271    الشٌخ االلفً صبحً صابر -  25

 28145   برلم    21211211:  تارٌخ ، 279    رمسٌس جمٌل هالل شنودة -  26

 28524   برلم    21211211:  تارٌخ ، 269  2125-2-19 حتى سارى  السٌد المنعم عبد دمحم أحمد -  27

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 297    حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  28

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 298    حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  29

 21844   برلم    21211212:  تارٌخ ، 299  2124-11-19 حتى سارى  حسنٌن دمحم دمحم زكرٌا  ازهار -  31

 9411   برلم    21211212:  تارٌخ ، 2188  2122-8-21 حتى سارى  ابراهٌم صالح صالح -  31

 27611   برلم    21211212:  تارٌخ ، 186  2123-5-11 حتى سارى  مٌخائبل ثابت عدلى نبٌل -  32

 24191   برلم    21211212:  تارٌخ ، 287  2121-11-6 حتى سارى  عامر على دمحم رجب -  33

 22126   برلم    21211213:  تارٌخ ، 311  2125-1-31 حتى ساري  عاشور سلٌمان سلٌمان محمود -  34

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  النمٌب ثابت أحمد ثابت -  35

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  التجارٌة والتوكٌالت واالستٌراد للتصدٌر النمٌب -  36

 322   برلم    21211213:  تارٌخ ، 312  2124-8-15 حتى سارى  ٌةالتجار والتوكٌالت واالستٌراد للتصدٌر ثابت -  37

 15784   برلم    21211213:  تارٌخ ، 316  2123-11-24 حتى سار  هللا ضٌف كامل فٌصل -  38

 22191   برلم    21211216:  تارٌخ ، 313  2125-1-14 حتى سارى  عبداللطٌف دمحم هٌثم -  39

 28338   برلم    21211217:  تارٌخ ، 321  2124-11-19 حتى سارى  دمحم دمحم الدٌن صالح اٌمان -  41

 28452   برلم    21211217:  تارٌخ ، 315  2124-12-24حتى سارى  عٌله ابو جمعه دمحم سعاد -  41

 27814   برلم    21211218:  تارٌخ ، 331  2123-11-21 حتى سارى  بخٌت جاد صدٌك طارق -  42

 21641   برلم    21211218:  تارٌخ ، 331  2124/8/6 حتى سارى  عبدالرحمن دمحم ثابت دمحم -  43

 7173   برلم    21211218:  تارٌخ ، 326  2125-3-18 سارى  عطٌة بٌومً سعد جمال -  44

 25722   برلم    21211219:  تارٌخ ، 332    عباس حسنى باهر -  45

 25722   برلم    21211219:  تارٌخ ، 333  2124-8-12 تىح سارى  عباس حسنى باهر -  46

 26216   برلم    21211219:  تارٌخ ، 343  2121-9-13 حتى سارى  حسن ابراهٌم مصطفى دمحم -  47
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 21819   برلم    21211221:  تارٌخ ، 353  2123-9-26 حتى سارى  ٌوسف احمد  عبدالحمٌد  وحٌد -  48

 21819   برلم    21211221:  تارٌخ ، 353  2123-9-26 حتى سارى  للمماوالت وحٌد -  49

 25794   برلم    21211221:  تارٌخ ، 351  2124-11-14 حتى سارى  عبدالمسٌح عطاهللا عاطف -  51

 28349   برلم    21211221:  تارٌخ ، 345  2124-11-24 حتى سارى  جرجس صابر صالح صابر -  51

 25898   برلم    21211221:  تارٌخ ، 354  2125-3-3 حتى سارى  الدٌن حصال احمد صالح -  52

 24177   برلم    21211223:  تارٌخ ، 371  2121-11-7 حتى سارى  عبدالال  احمد السٌد احمد -  53

 8182   برلم    21211223:  تارٌخ ، 367  2121-5-29 حتى سارى  متولى دمحم سامى -  54

 24391   برلم    21211224:  تارٌخ ، 374  2121-12-17 حتى سارى  فرج  بركات رمضان عزت -  55

 27635   برلم    21211224:  تارٌخ ، 379  2123-5-22 حتى سارى  محمود على السعد دمحم -  56

 23189   برلم    21211225:  تارٌخ ، 386    حنا ونسى عوض مٌخائٌل -  57

 23189   برلم    21211225:  تارٌخ ، 387    حنا ونسى عوض مٌخائٌل -  58

 25665   برلم    21211225:  تارٌخ ، 397  2124-6-11 حتى ساري  الهواري موسً حسن الباسط عبد -  59

 25665   برلم    21211225:  تارٌخ ، 397  2124-6-11 حتى ساري  لاللكترونٌات الهوارى -  61

 25743   برلم    21211225:  تارٌخ ، 389  2124-9-6 حتى سارى  عبدالواحد دمحم سٌد -  61

 22334   برلم    21211225:  تارٌخ ، 399    على حسن عدلى دمحم احسان -  62

 28178   برلم    21211225:  تارٌخ ، 396  2124-5-28 حتى سارى  شاهٌن حسن المجٌد عبد عبده دمحم -  63

 27955   برلم    21211226:  تارٌخ ، 413    غزالً بٌومً عبدالباري جمٌل -  64

 25599   برلم    21211226:  تارٌخ ، 411  2124-4-21 حتى سارى  عبدالعزٌز سعٌد دمحم السٌد -  65

 25599   برلم    21211226:  تارٌخ ، 411  2124-4-21 حتى سارى  والتكٌٌف للتبرٌد الجمل -  66
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 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد عادل -  1

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد ماهر -  2

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد عادل -  3

 6462   برلم    21211212:  تارٌخ ، 195  2124-8-21 حتى سارى  وشركاه لندٌل حسن السٌد ماهر -  4

 5224   برلم    21211212:  تارٌخ ، 211  2123-4-25 حتى سارى  وشرٌكه دمحم سٌد  الرٌحانى جالل شركة -  5
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 5224   برلم    21211212:  تارٌخ ، 211  2123-4-25 حتى سارى  وشركاه دمحم سٌد الرٌحانى جالل -  6

 6943   برلم    21211212:  تارٌخ ، 198  2125-2-11 حتى سارى  احمد دمحم ربه عبد ورثه وشركاه ربه عبد رمضان -  7

 3132   رلمب    21211213:  تارٌخ ، 427    وشرٌكته فٌلبس نجٌب جمٌل -  8

 19986   برلم    21211213:  تارٌخ ، 216  2122-12-14 حتى سارى  وشركاه على مصطفى عفاف -  9

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221    وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة -  11

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(    وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  11

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(     لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  12

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221    وشرٌكه  لطب  عوض معتمد}  والرحالت للنمل  معتمد شركة -  13

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(    وشركاه لطب عوض معتمد هانً)  والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  14

 16769   برلم    21211214:  تارٌخ ، 221(     لطب عوض معتمد هانى)و والرحالت للنمل عوض معتمد ورثة -  15

 25661   برلم    21211215:  تارٌخ ، 22  2124-6-9 حتى سارى  وشركاه دمحم احمد كامل دمحم -  16

 25661   برلم    21211215:  تارٌخ ، 22  2124-6-9 حتى سارى  جروب ٌبً العر -  17

 25846   برلم    21211215:  تارٌخ ، 228  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكها دمحم عبدالغنً هاله -  18

    21211215:  تارٌخ ، 231  2125-2-12 حتى سارى(   وشركاه اسكندر  فرنسٌس)  المكتبٌه للصناعات الحدٌثه المؤسسه -  19

 17278   برلم

 16771   برلم    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  وشرٌكه حبٌب ادوار عماد -  21

 16771   رلمب    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  وشرٌكته ادور عماد -  21

 16771   برلم    21211216:  تارٌخ ، 233  2124-8-23 حتى سارى  شرٌكته و ادوار عماد -  22

 25728   برلم    21211211:  تارٌخ ، 272    وشرٌكه توفٌك ابراهٌم دمحم -  23

 27799   برلم    21211211:  تارٌخ ، 265(     الكهربائٌة والكابالت لالسالن وشركاه عٌسى عاطف)  A.c.c شركة -  24

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 289    مصطفى حسن ودمحم جوده -  25

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 291    مصطفى حسن ودمحم جوده -  26

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 291    مصطفى حسن ودمحم جوده -  27

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 292  2122-6-27 حتى سارى  فىمصط حسن ودمحم جوده -  28

 28261   برلم    21211212:  تارٌخ ، 281  2124-9-29 حتى سارى  وشرٌكها دٌنا -  29

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 293    مصطفى حسن ودمحم جوده -  31

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 293    المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  31

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 294    مصطفى حسن ودمحم جوده -  32
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 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 294    المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  33

 9276   رلمب    21211212:  تارٌخ ، 295    مصطفى حسن ودمحم جوده -  34

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 295    المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  35

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 296  2122-6-27 حتى سارى  مصطفى حسن ودمحم جوده -  36

 9276   برلم    21211212:  تارٌخ ، 296  2122-6-27 حتى سارى  المٌكانٌكٌه للخراطه الحدٌثه الفنٌه الورشه -  37

 6991   برلم    21211216:  تارٌخ ، 319  2125-2-23 حتى سارى  وشركاه شولى مجدى -  38

 28531   برلم    21211216:  تارٌخ ، 311  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالنعٌم عبدالرحٌم محمود -  39

 28531   برلم    21211216:  تارٌخ ، 311  2125-1-21 حتى سارى  وشرٌكه حسٌن عبدالنعٌم معبدالرحٌ محمود -  41

 8567   برلم    21211219:  تارٌخ ، 342  2121-11-12 حتى سارى  وشركاه دمحم عبدالمعز سامى -  41

 21181   برلم    21211219:  تارٌخ ، 335  2124-3-1 حتى سارى  للهداٌا وشرٌكه  فخرى هانى -  42

 16455   برلم    21211219:  تارٌخ ، 337  2124-5-15 حتى سارى  وشرٌكتها النادى  دمحم  عطٌات -  43

 16455   برلم    21211219:  تارٌخ ، 337  2124-5-15 حتى سارى  وشركاها النادي دمحم عطٌات -  44

 25168   برلم    21211223:  تارٌخ ، 359  2122-3-18 حتى ساري  وشرٌكه هانى -  45

 27471   برلم    21211223:  تارٌخ ، 368  2123-1-12 حتى سارى  وشرٌكته محمود احمد محمود اشرف -  46

 14311   برلم    21211223:  تارٌخ ، 357  2122-8-9 حتى سارى  وشركاه العابدٌن  زٌن  على -  47

 28269   برلم    21211225:  تارٌخ ، 393  2124-9-31 حتى سارى  شرٌكه جالل نادر -  48

 28164   برلم    21211225:  تارٌخ ، 395  2124-7-26 حتً ساري  وشركاه حسٌن خالد شركة -  49

 28591   برلم    21211225:  تارٌخ ، 388  2125-2-22 حتى سارى  وشركاه الشربٌنى -  51

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، 415    وشركاه دمحم  ربٌع دمحم -  51

 14641   برلم    21211226:  تارٌخ ، 415    وشرٌكه دمحم  ربٌع دمحم -  52

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 4138   برلم    21211215:  تارٌخ ، المصرى االهلى البنن لصالح الرهن لٌد تجدٌد تم  وشرٌكته سعٌد شولى سعد -  1

 16881   برلم    21211225:  تارٌخ ، الرهن لٌد تجدٌد تم  م1م. ش الهندسٌه للصناعات العربى شركه -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  


