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عن بٌع  73969برلم  25255213، لٌد فى  55555.555حامد عبد السالم حامد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش العمراوى الفلكى المنتزه

عن تصمٌم  73995برلم  25255216، لٌد فى  55555.555اسالم دمحم السٌد دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 353تماطع ش امٌن حسونه مع ش عادل مصطفى شولى   اتحاد مالن مارٌنا شمه  59التٌشٌرتات دون الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  73341برلم  25255229، لٌد فى  15555.555معاذ دمحم شعبان ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -الناصرٌة  -مالبس ، بجهة : بجوار ورشه ابٌس 

كافترٌا ، عن  73964برلم  25255212، لٌد فى  15555.555دمحم سعٌد عبد السالم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 بجهة : مدٌنه الشباب من شارع لنال المحمودٌه كوبري النموس لسم الرمل

عن مفروشات  73333برلم  25255229، لٌد فى  15555.555اسامه فهمى بخٌت عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم -من ش ابوسلٌمان  -ش مسجد مكه  2، بجهة : 

عن تنمٌه مهارات  73955برلم  25255215، لٌد فى  55555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    شرٌن بالل ابراهٌم خلٌفه -  6

شمه  -متفرع من ش دمحم نجٌب  -ش عبدالهادى الجزار  33بشرٌة ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -

عن تسوٌك  73943برلم  25255215، لٌد فى  55555.555له ،  ابراهٌم صالح عبد الباسط حامد  ، تاجر فرد ، رأس ما -  9

 عزبه سكٌنه الرمل 7من شارع  11عماري ، بجهة : ا امتداد شارع 

عن بٌع  73926برلم  25255255، لٌد فى  25555.555نسمه دمحم مصطفى عبدالعواضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -مصطفى كامل  -ش خلٌل الخٌاط  19هة : لعب اطفال ماعدا العاب البالى ستٌشن ، بج

عن حلوانً ،  73933برلم  25255256، لٌد فى  55555.555مصطفً سعد عبد السالم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 المنتزة 35شارع دمحم شرٌف الفضالً مع ش  1بجهة : 

عن صٌانه وبٌع  73955برلم  25255252، لٌد فى  15555.555هبه حسن حمزه سالمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش عزبه الموظفٌن بجوار  المسجد الرمل 12تكٌٌفات ، بجهة : 

عن بٌع موباٌل  73935برلم  25255219، لٌد فى  255555.555احمد ابراهٌم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -زبه محسن الكبرى ع -ش عمر بن عبدالعزٌز  7، بجهة : العمار رلم 

عن مطبعه  73997برلم  25255219، لٌد فى  5555.555السٌد احمد محروس علً باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وخدمات االنترنت وبعد الحصول علً 

 اكتوبر  عزبه الولف بجوار بحٌرة دمحم خلٌل ابٌس الثانٌه الدور االرضً لسم المنتزة 6بجهة : مدخل التراخٌص الالزمه ، 

عن مكتب  73935برلم  25255213، لٌد فى  155555.555ابراهٌم رشدى عبدالعلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -ٌدى بشر لبلى س 35ش  -تمسٌم الفضالى  1534تنظٌم ش  14مماوالت ، بجهة : 

عن مخبز  73315برلم  25255223، لٌد فى  15555.555محمود عبدالمنعم ابراهٌم علٌو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -من ش بن سالمه  -الى شامى ، بجهة : درباله تماطع ش المفاص 
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عن تحضٌر  73943برلم  25255257، لٌد فى  15555.555احمد عالء دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -السٌوف شماعه  -ارض خٌر هللا  -مع ش ابوبكر الصدٌك  9وتمدٌم المشروبات الساخنه والبارده / بوفٌه ، بجهة : تماطع ش 

بماله عن  73933برلم  25255213، لٌد فى  25555.555مصطفى السٌد شحاته عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -كلٌوباترا  -ش اللواء احمد على  7،  9عامه ومجمدات والبان ومنتجاتها ، بجهة : 

 73325برلم  25255224، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن صبرى متولى ابراهٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -زٌزٌنٌا  -ش ابراهٌم العطار  22عن بماله ، بجهة : 

عن مكتب  73965برلم  25255212، لٌد فى  55555.555غرٌب حبشى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  13

 لسم -الظاهرٌة  59مماوالت نمل ، بجهة : ش عشرٌن خلف 

 25255223، لٌد فى  55555.555صٌدلٌة د/ دمحم العمبى / دمحم محمود دمحم محمود العمبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 -االرضى  -ش هانى كامل  19عن صٌدلٌة ، بجهة :  73313لم بر

 25255223، لٌد فى  55555.555صٌدلٌة د/ دمحم العمبى / دمحم محمود دمحم محمود العمبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

طه / تجارة وتوزٌع وبٌع ونشا -ملن / محمود دمحم محمود العمبى  -عن صٌدلٌة ، بجهة : ابوحمص تمسٌم الزهراء  73313برلم 

 -ومستحضرات التجمٌل وتجارة المواد الكٌمٌائٌة لالدوٌة الصٌدلٌة واالغذٌة الرٌاضٌة وتصنٌعها لدى الغٌر 

عن تنمٌه  73342برلم  25255229، لٌد فى  55555.555حسام اسماعٌل دمحم دمحم عموة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 دمحم نجٌب سٌدي بشر البحري لسم المنتزة 14ترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : مهارات فٌما عدا خدمات االن

عن  73313برلم  25255224، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالممصود عبدالحافظ رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ش  21وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : مطبعه ماعدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه وخدمات االنترنت 

 لسم -العواٌد  -الملعه  -عمر بن عبدالعزٌز 

عن  73326برلم  25255225، لٌد فى  12555.555عمر عبدالصادق على عبدالصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -رسة المحروسة متفرع من ش الشركة العربٌه ش مد 45تورٌدات بوٌات وحداٌد وادوات صحٌة وادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع  73933برلم  25255213، لٌد فى  155555.555هدى على حسن على عشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -السٌوف  -برج النورس  -ش جمٌله بوحرٌد  59مالبس اطفال ، بجهة : 

عن  73975برلم  25255225، لٌد فى  555555.555، رأس ماله ،   احمد محمود احمد السٌد بخٌت  ، تاجر فرد -  25

شارع  17وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  17استٌراد وتصدٌر فٌما عدا لمجموعه 

 منشٌه النزهه حجره شمه بالدور الخامس علوي شمه

عن بالي  73975برلم  25255217، لٌد فى  55555.555جر فرد ، رأس ماله ،  اسالم سعٌد دمحم صالح ابو الشهود  ، تا -  26

فٌروزة سموحه سٌدي جابر محل  7عماره  7ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

26 

عن بٌع  73321برلم  25255224، لٌد فى  15555.555امل رجب منصور عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم -خلف لسم المنتزة ثالث  -مستلزمات انتاج علف حٌوانى وداجنى ، بجهة : عزبه البرنس المبلى 

عن تسوٌك  73979برلم  25255225، لٌد فى  55555.555فادي نبٌه جرجس ٌونان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 شارع عبد السالم عارف سابا باشا 37هة : عماري دون الدعاٌه واالعالن عن هذا النشاط ، بج

عن بٌع ادوات  73352برلم  25255225، لٌد فى  5555.555ماري برهٌدي روس رمله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 منزلٌه ، بجهة : منتزة شارع الماهره سٌدي بشر لبلً بجوار سوبر ماركت الصافً

عن اداره  73945برلم  25255257، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،  طلبه عبد الفتاح دمحم طلبه  ، تاجر  -  35

ش عثمان بن عفان خلف ش اٌكا  32كافترٌات ومطاعم بشرط استصدار التراخٌص الالزمه فٌما عدا خدمات االنتر نت ، بجهة : 

 الرمل
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عن بٌع ادوات  73334برلم  25255226 ، لٌد فى 25555.555شرٌف ابراهٌم دمحم فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -ش ممصود باشا  15 - 3مكتبٌة ولعب اطفال ماعدا تصوٌر المستندات وماعدا العاب البالى ستٌشن والكمبٌوتر ، بجهة : محل رلم 

 لسم -سموحه 

عن مماوالت  73956برلم  25255252، لٌد فى  155555.555احمد عبد هللا على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ارض المفتى الجدٌده ابو سلٌمان الرمل 36عمومٌه ، بجهة : ش 

عن بالى  73937 برلم 25255257، لٌد فى  55555.555شٌماء السٌد الشاعر حران احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

استٌشن فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش الفرن البلدى متفرع من االداره التعلٌمٌه 

 طوسون المنتزه اول

عن ادارة  73315برلم  25255224، لٌد فى  55555.555اسالم احمد خمٌس دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -العاب مالهى ماعدا العاب البالى ستٌشن واٌكس بوكس ، بجهة : اخر ش ابوردٌس امام المخبز 

عن بٌع  73312برلم  25255223، لٌد فى  15555.555دمحم حامد دمحمٌن ابراهٌم لرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -سٌدى بشر  -ش مسجد التضامن   7وتجارة لطع غٌار االجهزة المنزلٌة ، بجهة : 

عن تنمٌه  73327برلم  25255226، لٌد فى  55555.555شرٌف اٌهاب دمحم شكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش عبدالحلٌم  43مهارات فوق اربع سنوات وتخاطب ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -ٌمٌن السلم  - 1بحرى الدور االرضى شمه رلم محمود المندرة 

عن خدمات بترولٌه  73945برلم  25255257، لٌد فى  35555.555دمحم حسٌن الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

ش  15، بجهة : فٌما عدا الحفر والتنمٌب وفٌما عدا العماله وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه وماعدا خدمات االمن والحراسه 

 عدنان المدنى المنتزه

عن طباعه  73343برلم  25255229، لٌد فى  55555.555احمد فتحى مغازى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

على التٌشٌرت ماعدا المالبس العسكرٌة واصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه وخدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 لسم -فٌكتورٌا  -ش الماضى النعمانى  15الزمه ، بجهة : عمار التراخٌص ال

عن  73919برلم  25255254، لٌد فى  555555.555دمحم حمدى احمد عبداللطٌف ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 - 16سعه عشر ، بجهة : ش من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التا 36استٌراد وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه ماعدا الفمرة 

 لسم -طوسون 

عن بوفٌه ، بجهة :  73995برلم  25255219، لٌد فى  5555.555هٌثم دمحم نجاه دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش الجٌش ابو لٌر المنتزة 9

عن بٌع موباٌالت  73316برلم  25255224، لٌد فى  25555.555احمد حسن دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -سموحه  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -ابراج المطن  3واكسسوارات موباٌالت ، بجهة : محل رلم 

عن  73335برلم  25255226، لٌد فى  15555.555اٌه عبد الفتاح حمٌدو حمٌدو دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 السالم عارف بولكلً رملشارع عبد  3مالبس وفضٌات ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  73961برلم  25255212، لٌد فى  25555.555السٌد كامل ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مصطفً كامل سٌدي جابر -طرٌك الحرٌه  333منزلٌه مستعمله ، بجهة : 

عن مٌنى ماركت ،  73337برلم  25255229، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -عزبه النشا  -ش صالح الدٌن من ش عشرٌن  1بجهة : 

عن  73942برلم  25255257، لٌد فى  55555.555عمر اسماعٌل علً دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ش جالل حماد سٌدي بشر 23صول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : بالي استٌشن وكافٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الح

 المنتزة
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عن  73346برلم  25255229، لٌد فى  55555.555نجالء عبدالسٌد طلبه عبدالسٌد صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 15على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش  تنمٌة مهارات بشرٌه ماعدا برامج االعاله الذهنٌه والبدنٌة وماعدا االنترنت وبعد الحصول

 لسم -جرٌن بالزا  -من ش النصر 

عن  73314برلم  25255224، لٌد فى  155555.555احمد حسٌن عبد الباسط حسن سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

متفرع من خالد بن الولٌد  ش د/ رشوان حسن 3برمجٌات فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 سٌدى بشر االول علوى مكتب

عن تنمٌه مهارات  73993برلم  25255216، لٌد فى  55555.555احمد رشدى اسعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 برش امٌن شهٌب مصطفى كامل سٌدى جا 5فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن  73931برلم  25255219، لٌد فى  35555.555هشام دمحم كمال رشٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ش احمد بن حنبل من ش عبد العلٌم الحضره الجدٌده شرلً 13اكسسوارات سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  73947برلم  25255215، لٌد فى  15555.555محب ٌوسف فهٌم بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 عزبه عبد المنعم رٌاض مطار النزهه 3شارع  44، بجهة : 

 73921برلم  25255254، لٌد فى  55555.555لاسم للطباعه / دمحم الشحات لاسم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

الكتب الدٌنٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه عن مطبعه فٌما عدا خدمات االنتر نت وفٌماعد ا اصدار الصحف والمجالت و

 ش عباس المصرى امتداد ش الحسن والحسٌن الحضره المبلٌه 17، بجهة : شرلى بجوار 

 73927برلم  25255255، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم عبد الهادي موسً ابو الرٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

بجوار  15دا المالبس والمهمات العسكرٌه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : اخر ش عن بٌع مالبس جمله فٌما ع

 مسجد الفتح سٌدي بشر لبلً

عن تورٌدات  73935برلم  25255255، لٌد فى  15555.555احمد طه دمحم السٌد عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 د التابٌن بجوار سوبر ماركت الحمد سٌدي بشر لبلًفً مجال المنظفات ، بجهة : اخر شارع مسج

عن بٌع  73311برلم  25255223، لٌد فى  15555.555مؤمن ناصر دمحم على السوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -امام برج لؤلؤه مٌامى  -مٌامى  -ش بالل بن رباح  6ادوات كهربائٌة ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

عن ممر ادارى  49315برلم  25255226، لٌد فى  15555.555باسم محمود ابراهٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -مصطفى كامل  -ش هانى   9، بجهة : 

عن ممر ادارى  49315برلم  25255226، لٌد فى  15555.555باسم محمود ابراهٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 -سٌدى جابر ونشاطه / صٌدلٌة  -ابراهٌم شرٌف  -مصطفى كامل  -ش كٌروسٌز مول  7بجهة : ، 

برلم  25255252، لٌد فى  5555.555دمحم حسن حسن الرشٌدى / الرشٌدى كار كٌر سنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -محل  -ارضى  -لوران  -ش دمحم الدرى  13عن مركز صٌانه سٌارات ، بجهة :  34333

برلم  25255252، لٌد فى  5555.555دمحم حسن حسن الرشٌدى / الرشٌدى كار كٌر سنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

ونشاطه / خدمات  -الرمل  -الرمل المٌرى  9حالٌا رلم  5عن مركز صٌانه سٌارات ، بجهة : شارع ابوعبٌد البكرى رلم  34333

 -راس المال خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -رى ونمل دولى الشحن البحرى والجوى والب

عن بٌع  73953برلم  25255253، لٌد فى  255555.555احمد رشاد عبد الراضى الٌمنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 عزبه هلش مطار النزهه 4وتجاره زٌوت وشحوم مغلمه ، بجهة : سٌدى جابر الطرٌك السرٌع تماطع ش 

عن تحضٌر  73994برلم  25255216، لٌد فى  5555.555سعٌد دمحم مصطفى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  65

 مع ش دمحم نجٌب سٌدى بشر 592وبٌع المشربات الساخنه والبارده ، بجهة : ش دمحم نجٌب العمار الكائن ش 

عن ورشه نجاره  73917برلم  25255254، لٌد فى  5555.555بطرس مكرم شنوده ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -السٌوف شماعه  -اصالحات ، بجهة : ش احمد محسن خلف المطافى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كافٌه  73972برلم  25255217، لٌد فى  55555.555حسام لطفً حسن عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 -شارع فوزي معاذ  26ومطعم وتورٌد وجبات سابمه للتجهٌز فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول  علً الالزمه ، بجهة : 

 سموحه

عن  73963برلم  25255213، لٌد فى  1555.555بسمه دٌزاٌن / بسمه محسن حافظ حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 على بن حسٌن متفرع من ش شعراوى لوران ش 13جالٌرى ، بجهة : 

عن  73331برلم  25255226، لٌد فى  15555.555مصطفى على محروس مجاهد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -بجوار محطه االلمان  -تصنٌع شٌكوالته ، بجهة : طرٌك ابٌس العمومى 

عن مكتب  73359برلم  25255223، لٌد فى  55555.555س ماله ،  والء صالح احمد عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأ -  65

 -ش الصحابه متفرع من ش السالم باكوس  5ترجمه ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 لسم -شمه  -الدور االول علوى 

عن تنمٌه موارد  73923برلم  25255254، لٌد فى  55555.555امٌنه سعٌد موافى عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

ش المهندسش ابراهٌم نصٌر  35بشرٌه  فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الرمل خلف 

 غرفه 2لوران االول    عدد 

عن تورٌد  73962برلم  25255212 ، لٌد فى 15555.555ادهم بدوي سمٌر حسن حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 خضروات وفاكهه ، بجهة : ش الرحمن متفرع من الشهد الملكً الرابعه الناصرٌه ابٌس لسم الرمل

عن تورٌد  73971برلم  25255217، لٌد فى  15555.555عمرو ٌوسف الشاذلى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش الدمحمٌه فٌكتورٌا 9واكهه المجففه ، بجهة : الرمل النباتات العطرٌه وتورٌد الخضروات والف

عن بٌع  73324برلم  25255225، لٌد فى  355555.555احمد رجب احمد السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 من ش الماهره سٌدي بشر لبلً المنتزة 655خضروات وفاكه بالتجزئه ، بجهة : ش 

عن بماله جافه  73965برلم  25255212، لٌد فى  1555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسام عبد الفتاح توفٌك غازى  -  95

 ش الشرلاوى ناصٌه ش مسجد السالم الحضره الجدٌده لسم شرلى 36، بجهة : 

برلم  25255213، لٌد فى  25555.555خطاب كٌتشن دٌزاٌن / ماهر حنفى خطاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم -شدس  -ش ذو الفمار  9ن بٌع مطابخ الومٌتال ، بجهة : ع 73966

عن توزٌع  73976برلم  25255217، لٌد فى  1555555.555تامر دمحم محمود البهدلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -مٌامى  -ش محمود مملد  17المستلزمات الطبٌه دون االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ، بجهة : 

عن ثالجه  73973برلم  25255217، لٌد فى  15555.555طب محمود لطب الحرٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ل -  93

 الراس السوداء المنتزة -تبرٌد ، بجهة : المنشٌه البحرٌه 

 عن بٌع مستلزمات 73354برلم  25255225، لٌد فى  55555.555دمحم ٌاسر دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

كمبٌوتر واجهزة امنٌه ) كامٌرات مرالبه ( فٌما عدا االمن والحراسه وكامٌرات الالسلكٌه وخدمات االنترنت بعد الحصول علً 

 متفرع من شارع النصر سموحه 6شارع  6التراخٌص الالزمه ، بجهة : سٌدي جابر 

عن بٌع  73925برلم  25255254، لٌد فى  15555.555انطونٌوس فٌكتور مٌخائٌل حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

ش نوكراتٌس  55مالبس جاهزة حرٌمً فٌما عدا المالبس و المهمات العسكرٌه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 االبراهٌمٌه شرلً

عن بٌع  73345برلم  25255229، لٌد فى  5555.555ابو عون احمد دمحمٌن ابو عون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 شارع ممفٌس شدٌا االبراهٌمٌه باب شرق 57خضروات بالتجزئه ، بجهة : 

عن مكتب  73959برلم  25255253، لٌد فى  15555.555وائل محمود رزق الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش عمر بن الخطاب من السالمونى الظاهرٌه لسم الرمل 13رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطبعه فٌما عدا  73963برلم  25255212، لٌد فى  55555.555لً حسن علٌوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال ع -  93

اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وخدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه . ، بجهة : امتداد 

 ٌمٌن المدخل . 2حل رلم ش ابٌدوس امام مدرسه الفضالً التجرٌبٌه سٌدي بشر م

عن تجارة  73332برلم  25255226، لٌد فى  12555.555اسامه محمود شاكر دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

وتوزٌع المكمالت الغذائٌة والمستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والكٌماوٌات الطبٌه وغٌر الطبٌه 

والمنظفات الصناعٌة والمبٌدات والعطور واالكسسوارات واالعشاب الطبٌعٌه والمطهرات واالجهزة الطبٌه واجهزة والبان االطفال 

المعامل ومستلزمات المعامل واالغذٌة الخاصه والعامه ومستلزمات االنتاج وخامات التصنٌع وتصنٌع جمٌع ماسبك لدى الغٌر ، 

ش مسجد  35د التعبئه والتغلٌف والتوكٌالت التجارٌة واالستشارات التغذوٌة ، بجهة : وتجارة المواد الخام والمواد الكٌماوٌة وموا

 لسم -سٌدى بشر 

عن للسمنه  73332برلم  25255226، لٌد فى  12555.555اسامه محمود شاكر دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -ش مسجد سٌدى بشر  35ج التراخٌص الالزمه ، بجهة : والنحافه ماعدا االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة اال بعد استخرا

عن بٌع مالبس  73913برلم  25255253، لٌد فى  15555.555وسام عبد هللا ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

بمول جرٌن بالزا  D4اطفال فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ، بجهة : وحدة رلم 

 سٌدي جابر

عن بٌع ادوات  73934برلم  25255213، لٌد فى  25555.555شلبى عطٌه شلبى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -صحٌة ومصنعٌات مماوالت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش عثمان بن عفان 

عن تسوٌك عماري  73323برلم  25255225، لٌد فى  155555.555س ماله ،  دمحم حسان شولً عٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  33

 ش الكرامه مع ش محطه السوق باكوس كوبري الناموس 1ومماوالت ما عدا الدعاٌه واالعالن عن هذه االنشطه ، بجهة : 

عن مصنع  73932برلم  25255256، لٌد فى  155555.555امال ٌسرى حسٌن جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -عزبه الملعه  -مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : ش جمعٌه الملعه الخٌرٌة 

عن مصنع  73932برلم  25255256، لٌد فى  155555.555امال ٌسرى حسٌن جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

ونشاطه / مكتب  -العمرانٌة  -كرونه من ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ش مصنع الم 34مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : 

 -براس مال لدره خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر  

عن تمطٌع  73935برلم  25255256، لٌد فى  255555.555طه علً طه علً حنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش عمر بن الخطاب المراغً المدٌمه المنتزة 4ن ، بجهة : روالت اكٌاس بالستٌ

عن مصنع  73944برلم  25255257، لٌد فى  555555.555احمد سعٌد عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 -ابٌس   -مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : ش الحاج مستور الهوارى بجوار محطه كهرباء االلمان 

عن مصنع  73944برلم  25255257، لٌد فى  555555.555احمد سعٌد عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ونشاطه / مكتب لتوزٌع المالبس والمفروشات  -الجٌزة  -فٌصل  -ش حمد ٌاسٌن  9مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر ، بجهة : 

 -براس مال خمسون الف جنٌه الغٌر  -والتصدٌر 

برلم  25255216، لٌد فى  55555.555ثناء لتصمٌم االزٌاء / ثناء دمحم السٌد دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

تماطع ش امٌن حسونه مع ش عادل مصطفى   شولى      59عن تصمٌم ازٌاء دون الدعاٌه واالعالن ، بجهة : السٌوف  73967

 953اتحاد مالن مارٌنا شمه 

عن تجهٌز الوجبات  73999برلم  25255219، لٌد فى  5555.555اٌهاب وحٌد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

للحفالت واالفراح والطلبات الخاصه فٌما عدا الدعاٌه واالعالن وماعدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 شارع اسحاق شدس الرمل 26

عن  73957برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن محمود على صالح خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم-ارض المفتى  الجدٌده  7تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة والمنظفات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  73957برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن محمود على صالح خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 -ونشاطه / استٌراد وتصدٌر  -تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة والمنظفات ، بجهة : السناهرة  

عن تورٌدات  73351برلم  25255225، لٌد فى  15555.555سلوى رمضان احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم -عصافرة لبلى  -صارى ش ابو اٌوب االن 26عمار رلم  26زراعٌه ، بجهة : 

عن توصٌل  73941برلم  25255257، لٌد فى  55555.555علً دمحم حسن علً العفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 5ش احمد عبد اللطٌف من اسكندر ابراهٌم مٌامً برج نفرتٌتً الدور الثانً شمه  6طلبات ، بجهة : 

عن تصوٌر  73996برلم  25255219، لٌد فى  55555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سٌد دمحم مصطفً السٌد  ، ت -  75

مصطفً اسماعٌل  17ش بن شجاع مع  11مستندات فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 باب شرق

عن  73322برلم  25255224فى  ، لٌد 55555.555سهى محمود خٌرى مرسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

تنمٌه مهارات اطفال فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش الماضى النعمامى متفرع من 

 المنتزه 11ش الجالء فٌكتورٌا الدور االول شمه 

عن استٌراد وتصدٌر  73931برلم  25255255، لٌد فى  555555.555علً دمحم علً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 شارع احمد ابو سلٌمان ارض كرٌاكو الرمل 15، بجهة :  17والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

عن تورٌدات  73956برلم  25255211، لٌد فى  15555.555عمرو فتحً حجازي مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ادفٌنا  -ش عمر بن الخطاب علً ناصٌه ش االرزاق باهلل خلف شركه  13مات طبٌه دون االدوٌه ، بجهة : صناعٌه واجهزة ومستلز

 سٌدي بشر لبلً  لسم المنتزة

عن  73939برلم  25255213، لٌد فى  25555.555دمحم بسطامً عبد العال ابراهٌم المٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 شارع لنال المحمودٌه خورشٌد لسم المنتزه 2 تجاره ادوات صحٌه ، بجهة :

عن  73345برلم  25255229، لٌد فى  15555.555رغده صبحى احمد الحضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -جرٌن سترٌب خلف جرٌن بالزا  25جالٌرى ، بجهة : المجمع التجارى ش 

عن  73924برلم  25255254، لٌد فى  155555.555، رأس ماله ،  عفاف دمحم عبد الحمٌد البغدادي  ، تاجر فرد  -  151

 ورشه دهان معادن ، بجهة : عزبه الشامً حوض العمراوي المنشٌه البحرٌه المنتزة

عن كافترٌا ،  73992برلم  25255216، لٌد فى  55555.555احمد على دمحم محمود سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 تح فلمنج الرملش الف 93بجهة : 

عن تركٌب  73915برلم  25255253، لٌد فى  15555.555ٌحٌى ابراهٌم رجب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم -الرحامنه  -الومٌتال ، بجهة : ش مصطفى كامل 

عن بٌع ادوات صحٌة  73991برلم  25255216، لٌد فى  5555.555احمد دمحم ابوزٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الدور االرضً محل المنتزة 25ناصٌه شارع  45شارع ترعه المنتزة  53، بجهة : 

مؤسسه الطارق  للتورٌدات الزراعٌه وانشاء وتنسٌك الحدائك / طارق حسن كامل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

اعٌه وانشاء وتنسٌك الحدائك وشٌكات الرى ، بجهة : ش عن تورٌدات زر 73911برلم  25255253، لٌد فى  35555.555

 عمر المختار من  طرٌك الحرٌه خلف البنن االهلى

عن  73357برلم  25255223، لٌد فى  5555.555ابتهال سلٌمان دمحم سلٌمان بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 -ش بورسعٌد ناصٌه عباس الحلوانى  152زمه ، بجهة : مستلزمات البوٌات والدٌكور وبعد الحصول على التراخٌص الال

 لسم -االبراهٌمٌه 



 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

عن  73353برلم  25255223، لٌد فى  55555.555شٌرٌن دمحم احمد الشراكى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

صول على التراخٌص الالزمه ، تنمٌة مهارات بشرٌة فوق سن اربع سنوات ودون برامج االعاله ماعدا خدمات االنترنت وبعد الح

 لسم -سبورتنج  -منٌر السٌد الفار  14بجهة : ش 

عن فرن  73939برلم  25255257، لٌد فى  15555.555النمٌرى سالمه سالم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 -المعمورة البلد  16ش  3عٌش شامى ، بجهة : عمار رلم 

عن  73953برلم  25255252، لٌد فى  15555.555د ابراهٌم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه سامى ابو الٌزٌ -  157

 مكتب رحالت ، بجهة : ش صالح الدٌن المنشٌه البحرٌه المنتزه

عن  73932برلم  25255219، لٌد فى  55555.555عالء عبد التواب ابو العنٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش المومٌه العربٌه الرمل 126ه مهارات بشرٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : تنمٌ

عن تنمٌه  73952برلم  25255215، لٌد فى  55555.555دٌنا السٌد عبد الحمٌد امام حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ا عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش الترعه مهارات اطفال فوق سن اربع سنوات فٌم

 المردومه المنتزة من احمد ابو سلٌمان بجوار مدٌنه االطباء المنتزة

عن  73974برلم  25255217، لٌد فى  15555.555اٌناس مصطفً الشٌمً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 طرٌك الجٌش المندره البحرٌة المنتزة 972البارده والساخنه ، بجهة : عمار رلم تحضٌر وبٌع مشروبات 

، لٌد فى  15555.555صٌدلٌة عمرو جمعه / عمرو جمعه عبدالحفٌظ دمحم على ابونعٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -جلٌم  -ش ابراهٌم رأفت  13عن صٌدلٌة ، بجهة :  73356برلم  25255223

عن ترزي ، بجهة :  73344برلم  25255229، لٌد فى  15555.555احمد دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش احمد شرلً رشدي الرمل 165

برلم  25255256، لٌد فى  35555.555مصطفً فوزي عبد الستار علً المطوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 امتداد ابٌدوس المنتزة 1545شارع رلم  25: عن صٌدلٌه ، بجهة  73934

عن تفصٌل  34333برلم  25255252، لٌد فى  5555.555دمحم حسن حسن الرشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -لوران  -ش ابوعبٌدى البكرى  5مالبس ، بجهة : عمار رلم 

برلم  25255226، لٌد فى  155555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء دمحم كمال  ،  -عالء دمحم للمماوالت العمومٌه  -  119

 ارض دوٌدار خورشٌد 3عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  73335

عن تفصٌل  34333برلم  25255252، لٌد فى  5555.555دمحم حسن حسن الرشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

ونشاطه / خدمات الشحن البحرى والجوى  -لسم الرمل  -الرمل المٌرى  - 9حالٌا  5مالبس ، بجهة : ش ابوعبٌد البكرى  رلم 

 -براس مال خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -والبرى والنمل الدولى 

نجالء مصطفى احمد عبد الرحٌم / مصطفى للمماوالت العامه وخدمات النظافه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

عن مماوالت عامه وخدمات نظافه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه وماعدا  73954برلم  25255252، لٌد فى  155555.555

 ش صٌدلٌه العائالت المنتزه 6بجهة : عمار رلم خدمات العماله وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، 

عن بٌع  73959برلم  25255211، لٌد فى  55555.555دمحم فاروق احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 شارع سورٌا الدٌب 1مستلزمات كمبٌوتر وحاسبات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 مول الدور الخامس

عن  73937برلم  25255217، لٌد فى  555555.555وائل صبحى عبده امٌن ابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر ، بجهة : الرابعه ابٌس المدخل الثانى خلف مسجد  36استٌراد ماعدا الفمرة 

 لسم -عباد الرحمن 



 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

 73355برلم  25255223، لٌد فى  155555.555دمحم محمود اسماعٌل اسماعٌل دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -عن مماوالت تشطٌبات ، بجهة : ش ملن حفنى بجوار مدرسة الكالب 

برلم  25255225، لٌد فى  15555.555أس ماله ،  مؤسسه اٌمن لالخشاب / دمحم اٌمن دمحم شلبى دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  123

 لسم -ش الملن بجوار مارسٌلٌا المنتزة  3عن تورٌدات اخشاب ، بجهة : عمار رلم  73329

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، عن  73955برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555خالد مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت   ،رأس مالها    -  1

 -المماوالت ، بجهة : الرابعه الناصرٌة المدخل الثانى 

مصطفً عزت عطٌه هللا سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،  دعاٌه واعالن بكافه انواعها فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت  -  2

،لٌدت  17555.555لحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   والكتب الدٌنٌه والمصاحف وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد ا

، عن دعاٌه واعالن بكافه انواعها فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف  73339برلم  25255226فى 

 ٌف الصوفانًش عبد اللط 36وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : سٌدي جابر 

كرٌم احمد دمحم هٌبه وشرٌكته   شركة  ،  االنشاء والتعمٌر وعموم المماوالت وتورٌدات جمٌع مواد البناء   ،رأس مالها    -  3

، عن االنشاء والتعمٌر وعموم المماوالت وتورٌدات جمٌع مواد البناء ،  73343برلم  25255229،لٌدت فى  555555.555

 شارع سانت جٌنً كفر عبده لسم سٌدي جابر 4عشر بالعمار رلم بجهة : الدور الثانً 

برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555ممدوح الزرله وشركاه   شركة  ،  االستثمار العمارى   ،رأس مالها    -  4

 لسم -جلٌم  - E011الوحده رلم  GLEEM BAY، عن االستثمار العمارى ، بجهة : مشروع لسان جلٌم  73925

زٌنب زكرٌا وشرٌكها   شركة  ،  المٌام باعمال تركٌب وتورٌد وصٌانة اجهزة الحاسب االلى ولطع غٌارها والبرمجٌات  -  5

، عن المٌام باعمال تركٌب وتورٌد  73946برلم  25255215،لٌدت فى  25555.555فٌماعدا خدمات االنترنت   ،رأس مالها   

ش بن  97البرمجٌات فٌماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : بالمٌزانٌن بالعمار رلم وصٌانة اجهزة الحاسب االلى ولطع غٌارها و

 المالعب باب شرلى

،لٌدت فى  17555.555حسام حسنى دمحم النجار وشركاؤه   شركة  ،  تجارة وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌة   ،رأس مالها    -  6

الدور السابع عشر برج الصالحٌن  63د الغذائٌة ، بجهة : شمه رلم ، عن تجارة وتعبئه وتغلٌف الموا 73333برلم  25255226

 -ش سٌد فهمى 

احمد عبد الجلٌل وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب وصٌانه كا ماهو متعلك باجهزه الحرٌك واالنذار وكامٌرات المرالبه  -  9

عدا الكامٌرات الالسلكٌه وبعد الحصول على التراخٌص وجمٌع االعمال الهندسٌه المتعلمه بهذا الغرض فٌما عدا االنتر نت وفٌما 

، عن تورٌد وتركٌب وصٌانه كا ماهو متعلك  73933برلم  25255257،لٌدت فى  255555.555الالزمه  ،رأس مالها   

ما عدا الكامٌرات باجهزه الحرٌك واالنذار وكامٌرات المرالبه وجمٌع االعمال الهندسٌه المتعلمه بهذا الغرض فٌما عدا االنتر نت وفٌ

 ش حجر النواتٌه لسم الرمل 39الالسلكٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عماره ب برلم 

الكروم لالستثمار الرٌاضى / السٌد احمد السٌد ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  اعمال االستثمار الرٌاضى تاجٌر واستئجار  -  3

، عن اعمال  73913برلم  25255254،لٌدت فى  65555.555نشاط  ،رأس مالها   وصٌانه وخدمات المالعب فى مجال ال

ش نصر االسالم جانوتى حجر  19االستثمار الرٌاضى تاجٌر واستئجار وصٌانه وخدمات المالعب فى مجال النشاط ، بجهة : 

 النواتٌه لسم الرمل

المماوالت العامه المتكامله والمتخصصه والتكمٌلٌه المتخصصه  عالء شداد وشركاه للمماوالت العامه والتورٌدات   شركة  ،   -  7

والمماوالت المدنٌه المٌكانٌكٌه والكهرومٌكانٌكٌه والمتخصصه ومماوالت عامه فى البنٌه التحتٌه واعمال االساسات واعمال الطرق 

فى احالل وتجدٌد المبانى الخاصه حفر( والمماوالت العامه فى االنشاء والهدم والتشطٌب ومماوالت عامه  -تسوٌه  -)رصف 



 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

وبناء وتشطٌب وترمٌم وتطهٌر وتنظٌف ابار وتنكات المٌاه والزٌوت والشحوم الخاصه بشركات البترول  -بالجهات الحكومٌه هدم 

،  73922برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555وخدمات اعمال المماوالت والخدمات البترولٌه وخدمات   ،رأس مالها   

لمماوالت العامه المتكامله والمتخصصه والتكمٌلٌه المتخصصه والمماوالت المدنٌه المٌكانٌكٌه والكهرومٌكانٌكٌه والمتخصصه عن ا

حفر( والمماوالت العامه فى االنشاء والهدم  -تسوٌه  -ومماوالت عامه فى البنٌه التحتٌه واعمال االساسات واعمال الطرق )رصف 

وبناء وتشطٌب وترمٌم وتطهٌر وتنظٌف  -احالل وتجدٌد المبانى الخاصه بالجهات الحكومٌه هدم  والتشطٌب ومماوالت عامه فى

ابار وتنكات المٌاه والزٌوت والشحوم الخاصه بشركات البترول وخدمات اعمال المماوالت والخدمات البترولٌه وخدمات ، بجهة : 

 المنتزهبرج الهالل ش لائد االسراب من طرٌك الجٌش لسم  16شمه رلم 

عالء شداد وشركاه للمماوالت العامه والتورٌدات   شركة  ،  النمل وخدمات تطهٌر وتنظٌف ابار وتنكات المٌاه والزٌوت  -  15

والشحوم الخاصه بشركات البترول وتورٌدات مواد بناء والتشٌد وتشطٌب وتورٌد المعدات العمال المماوالت وتورٌد مواد تطهٌر 

المٌاه والزٌوت والشحوم الخاصه بشركات البترول واعمال الحماٌه المدنٌه وتورٌد وتركٌب خطوط شبكات وتنظٌف ابار وتنكات 

 73922برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555الحرٌك فٌما عدا تورٌدات العماله وماعدا االمن والحراسه  ،رأس مالها   

ٌوت والشحوم الخاصه بشركات البترول وتورٌدات مواد بناء والتشٌد ، عن النمل وخدمات تطهٌر وتنظٌف ابار وتنكات المٌاه والز

وتشطٌب وتورٌد المعدات العمال المماوالت وتورٌد مواد تطهٌر وتنظٌف ابار وتنكات المٌاه والزٌوت والشحوم الخاصه بشركات 

عماله وماعدا االمن والحراسه ، بجهة : البترول واعمال الحماٌه المدنٌه وتورٌد وتركٌب خطوط شبكات الحرٌك فٌما عدا تورٌدات ال

 برج الهالل ش لائد االسراب من طرٌك الجٌش لسم المنتزه 16شمه رلم 

فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على  V Rدمحم ممدوح توفٌك وشرٌكه ابانوب جرجس عبٌد   شركة  ،  مركز العاب  -  11

فٌماعدا خدمات  V R، عن مركز العاب  73355برلم  25255225دت فى ،لٌ 15555.555التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

 البوابة الثانٌة بمشروع سٌتً سكوٌر مول 3االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الوحدة رلم 

لمطاعم والكافٌترٌات شركه دمحم احمد ابوزٌد عبدالحمٌد وشرٌكه الدارة وتاجٌر وخدمات الشواطىء وااللعاب المائٌة وا -  12

والفرٌسكا والجندوفلى   شركة  ،  ادارة وتاجٌر وخدمات الشواطىء وااللعاب المائٌة والمطاعم والكافٌترٌات والفرٌسكا والجندوفلى  

برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

ادارة وتاجٌر وخدمات الشواطىء وااللعاب المائٌة والمطاعم والكافٌترٌات والفرٌسكا والجندوفلى  فٌماعدا خدمات ، عن  73954

 ش الزمخشرى باكوس الرمل اول 92االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

،رأس   17والمجموعه  6من المجموعه  36ره ناصر طه عبد المادر وشرٌكه   شركة  ،  استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفم -  13

 6من المجموعه  36، عن استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمره  73936برلم  25255256،لٌدت فى  2555555.555مالها   

 تنظٌم جمال عبد الناصر الحرٌه سابما جهه بولكلى لسم الرمل 471، بجهة :  17والمجموعه 

تنمٌه مهارات والتنمٌه البشرٌه وتنمٌه المدرات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً  دمحم اشرف وشركاه   شركة  ،  -  14

، عن تنمٌه مهارات والتنمٌه البشرٌه  73953برلم  25255211،لٌدت فى  53555.555،رأس مالها     5التراخٌص الالزمه 

الدور االول شارع  2، بجهة : العمار رلم  5الالزمه  وتنمٌه المدرات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص

 االسكندرٌه -رمل اول  -باكوس  -االخطل 

نهله عبد الحكم بهجت بالل وشرٌكها سامر امٌن احمد دمحم حسٌن   شركة  ،  تجاره وتوزٌع وتجهٌز العدسات والنظارات  -  15

، عن تجاره وتوزٌع وتجهٌز  73319برلم  25255224لٌدت فى ، 15555.555الطبٌه والشمسٌه ومستلزماتها .  ،رأس مالها   

 شارع منفٌس و شٌدٌا باب شرق 66العدسات والنظارات الطبٌه والشمسٌه ومستلزماتها . ، بجهة : 

 25255253،لٌدت فى  15555.555دمحم دمحم عبدهللا غنٌم وشرٌكته   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه  ،رأس مالها    -  16

 ش اسكندر ابراهٌم مٌامى 59، عن تجاره المالبس الجاهزه ، بجهة :  73912 برلم

فتحى ابوضٌف وشركاه ) ابوضٌف للمماوالت العامه واالستثمار العمارى (   شركة  ،   النماوالت العمومٌة والمتخصصه  -  19

ء المرى السٌاحٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول والتسوٌك العمارى واالستثمار العمارى وادارة المشروعات التجارٌة وادارة وانشا

، عن النماوالت العمومٌة  73951برلم  25255215،لٌدت فى  255555.555على التارخٌص الالزمة  ،رأس مالها   

نترنت والمتخصصه والتسوٌك العمارى واالستثمار العمارى وادارة المشروعات التجارٌة وادارة وانشاء المرى السٌاحٌة فٌماعدا اال

 ش دمحم الصٌرفً سٌدي بشر بحرى 65وبعد الحصول على التارخٌص الالزمة ، بجهة : 



 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

عمرو حسن علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتعبئه وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستحضرات الدوائٌه والمكمالت  -  13

ت الحشرٌه وانهاء اجراءات التسجٌل لدي الجهات المختصه الغذائٌه والمطهرات والمنظفات والورلٌات والمستلزمات الطبٌه والمبٌدا

، عن تجاره وتعبئه  73317برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555والتصنٌع لدي الغٌر لكل ما سبك  ،رأس مالها   

مات الطبٌه وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستحضرات الدوائٌه والمكمالت الغذائٌه والمطهرات والمنظفات والورلٌات والمستلز

 25والمبٌدات الحشرٌه وانهاء اجراءات التسجٌل لدي الجهات المختصه والتصنٌع لدي الغٌر لكل ما سبك ، بجهة : عماره الخلٌج 

 شارع مسجد الهداٌا بولكلً لسم الرمل  اول االسكندرٌه 11شمه 

،لٌدت  55555.555لمحمول  ،رأس مالها   مصطفً دمحم عٌسً خمٌس وشرٌكه   شركة  ،  تجاره الموباٌالت واكسسوار ا -  17

ابراج المطن ش فٌكتور  7، عن تجاره الموباٌالت واكسسوار المحمول ، بجهة : المحل رلم  73349برلم  25255229فى 

 عمانوٌل سموحه سٌدي جابر

الساخنه وعرض مصنفات حازم حمدى السٌد سلٌمان فاٌد وشركاه   شركة  ،   مزاوله اعمال تمدٌم المشروبات البارده و -  25

سمعٌه وسمعٌه بصرٌة عن طرٌك الدش والبالى ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه   ،رأس 

، عن مزاوله اعمال تمدٌم المشروبات البارده والساخنه وعرض  73949برلم  25255215،لٌدت فى  95555.555مالها   

عن طرٌك الدش والبالى ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، مصنفات سمعٌه وسمعٌه بصرٌة 

 -سموحه  -(  353تنظٌم ) 4ٌمٌن مدخل العمار الكائن رلم  3بجهة : محل رلم 

ادوات  -معدات هندسٌة -نجاة السٌد ابراهٌم عبدالعزٌز وشرٌكها   شركة  ،  التورٌدات الجهزة طبٌة ومستلزمات طبٌة  -  21

اجهزة كهربائٌة وادوات كهربائٌة واجهزة حرٌك فٌماعدا تصوٌر المستندات وماعدا الكمبٌوتنر  -مواد بناء  -مكتبٌة واساس مكتبً 

برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555ت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة  ،رأس مالها   ومستلزماته وماعدا االنترن

اجهزة  -مواد بناء  -ادوات مكتبٌة واساس مكتبً  -معدات هندسٌة -، عن التورٌدات الجهزة طبٌة ومستلزمات طبٌة  73929

دا الكمبٌوتنر ومستلزماته وماعدا االنترنت وبعد الحصول كهربائٌة وادوات كهربائٌة واجهزة حرٌك فٌماعدا تصوٌر المستندات وماع

 ش جمال عبدالناصر سٌدي بشر 162على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

تم    25255252، وفى تارٌخ    91333مناع للرحالت / على مراد على مناع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 2بتارٌخ  15114محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255252، وفى تارٌخ    97962ك لٌده برلم : عبد الفتاح عبد المادر دمحم عمار  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 2

 لترن     التجاره نهائٌا 2525/  2/ 2بتارٌخ  15115السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    33495سعٌد عبد ه ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لوفاه التاجر 2525/  2/ 2بتارٌخ  15116م شطب بامر محو رل

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    35297ابراهٌم احمد عبدالحمٌد مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 3بتارٌخ  15117السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطب    25255253، وفى تارٌخ    55943،  سبك لٌده برلم :   احمد صبحى دمحم دمحم  ،  تاجر فرد   - 5

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 3بتارٌخ  15121بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    31345مكرم شانودى حبٌشً شانودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 لترن التجاره نهائٌا ولوفاه التاجر 2525/  2/ 3بتارٌخ  15119و رلم السجل  شطب بامر مح

تم محو/شطب    25255253، وفى تارٌخ    56552الجناجى لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 3بتارٌخ  15125السجل  شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    53326محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  محمود ذكً   - 3

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 3بتارٌخ  15122شطب بامر محو رلم 

/شطب تم محو   25255254، وفى تارٌخ    35266تركٌة ظرٌف مصطفى سنهورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 4بتارٌخ  15123السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    56656الٌس ارتٌن توماسٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 فرعبسبب ترن التجارة نهائٌا وكذلن الغاء ال 2525/2/4فى  15124شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    35396خالد فتحى حسنى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 لترن التجاره نهائٌا وكذالن تم شطب الفرع 2525/ 2/ 4بتارٌخ  15125شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    64579مبرون لرنى عٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15126شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    46737ضٌاء الدٌن علً عبد الرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15123السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    47915دمحم رمضان غرٌب موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15133شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    97559لٌده برلم :  هند على حسن عبدالمجٌد عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15129السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    35554على محمود عبد الراضى محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15127 السجل  شطب بامر محو رلم

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    35659والء السٌد ابراهٌم الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 5بتارٌخ  15135السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255255، وفى تارٌخ    61961لعمراوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالناصر عبدالجواد حسن ا   - 13

 لوفاه التاجر  2525/  2/ 5بتارٌخ  15131محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

ه برلم : مؤسسة سوق العرب الدولٌة للتسوٌك وتنظٌم المعارض  والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 17

لترن التجاره  2525/  2/ 5بتارٌخ  15132تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    25255255، وفى تارٌخ    69151

 نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25255256، وفى تارٌخ    22159على زغلول دمحم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 6ٌخ بتار 15135شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255256، وفى تارٌخ    93532سعٌده رمضان دمحم فرج هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 6بتارٌخ  15134السجل  شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25255257، وفى تارٌخ    45663صٌدلٌة د/ طارق باشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15133شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255257، وفى تارٌخ    72573احمد جمعه دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15137شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    25255211، وفى تارٌخ    49697دمحم على دمحم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 ائٌالترن التجاره نه 2525/  2/ 11بتارٌخ  15143بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    43324احمد دمحم عزاز عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 11بتارٌخ  15144شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255211ارٌخ ، وفى ت   63731سعٌد بشندى سعٌد تاوضروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2525/2/11فى  15141السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    54315دمحم صالح الدٌن جبرٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 ره نهائٌالترن التجا 2525/  2/  12بتارٌخ  15145شطب ب امر محو 

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    49913هدي دمحم محمود السندٌونً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15155شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    36492احمد عادل بٌومى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15151شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    54429دمحم ابو زٌد دمحم ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 16بتارٌخ  15152شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    25255216، وفى تارٌخ    56456احمد دمحم حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لترن التجاره نهائٌا وكذالن تم شطب الرئٌسى االخر 2525/  2/ 16بتارٌخ  15153بامر محو رلم 

تم    25255216، وفى تارٌخ    71336روتان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سامى اسماعٌل دمحم اسماعٌل   - 32

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 16بتارٌخ  15154محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255219، وفى تارٌخ    34633رشاد دمحم على الفولى / سنتر الفولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجارى نهائٌا 2525/  2/  19بتارٌخ  15156محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم 

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    73539سجى صبري عبدالمنعم دمحم ٌحًٌ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 ره نهائٌالترن التجا 2525/  2/ 19بتارٌخ  15165السجل  شطب بامر محو رلم 

   25255219، وفى تارٌخ    63344ولٌد بسام دمحم دمحم شٌحه / ولٌد لالستٌراد والتصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 19بتارٌخ  15157تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255219، وفى تارٌخ    55339رد  ،  سبك لٌده برلم : تامر دمحم السٌد احمد موسى  ،  تاجر ف   - 36

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 19بتارٌخ  15153شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    45455دمحم محمود دمحم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15161و رلم شطب بامر مح

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تارٌخ    71114دمحم مصطفى دمحم دمحم بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 17بتارٌخ  15169شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255217، وفى تارٌخ    57563،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   مكتب زٌدان للمماوالت   - 37

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 17بتارٌخ  15164شطب بامر محو رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 25بتارٌخ  15163السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255225، وفى تارٌخ    35646شرف السٌد ابراهٌم على اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ا   - 42

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/  25بتارٌخ  15191محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم 

تم محو/شطب    25255223ى تارٌخ ، وف   67674صفٌه عبدالعزٌز  احمد جعبوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2525/2/23فى  15195السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255223، وفى تارٌخ    35575اسالم محمود فالح دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -فالح للرحالت    - 44

 2525/2/23فى  15194محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255223، وفى تارٌخ    51267سٌد نصر الدٌن دمحم علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 بسبب ترن التجارة نهائٌا 2525/2/23فى  15193شطب بامر محو رلم 
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 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 24بتارٌخ  15193السجل  شطب بامر محو رلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252ٌخ ، وفً تار  54293اشرف صالح الدٌن كامل توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255252وفً تارٌخ ،   54293صالح الدٌن لتورٌدات اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   93337احمد سعٌد السنوسى عبد الونٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255252وفً تارٌخ ،   35194،، سبك لٌده برلم  احمد عبدالرحٌم احمد احمد  تاجر فرد -  4

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255252وفً تارٌخ ،   34333دمحم حسن حسن الرشٌدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   555555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   54694اسالم سعٌد عبد الجلٌل خلٌل بكاري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255253وفً تارٌخ ،   73694تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم احمد محمود دمحم حسان  -  9

 جنٌه   1515555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255254وفً تارٌخ ،   65259اسالم ٌونس السٌد  عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   255555.555ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   62666على احمد حسٌن سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25255254وفً تارٌخ ،   44929فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم ابوبكر امٌن  تاجر -  15

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   44929ٌصحح االسم التجارى الى  دمحم ابو بكر امٌن احمد الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم   25255254

تم تعدٌل رأس المال ,   25255254وفً تارٌخ ،   66142عبد الكرٌم رجب احمد رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   43963االء محمود عبد المنعم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   95136عبدالنور مسعد بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   24254اشرف دمحم توفٌك حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   36246معروف هواري معروف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   54293اشرف صالح الدٌن كامل توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم   25255255وفً تارٌخ ،   54293صالح الدٌن لتورٌدات اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   2555555.555س ماله ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   35197دمحم محمود مصطفً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255256فً تارٌخ ، و  63927سامى دمحم مرسى اٌوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255256وفً تارٌخ ،   45443ٌوسف الطٌب جورجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  25255256وفً تارٌخ ،   35643جون عادل كامل لوندي جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255256وفً تارٌخ ،   93526دمحم ٌالوت عبد الغنى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   34333دمحم صالح حسن بٌصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   95555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25255215وفً تارٌخ ،   6716سامى سعد الدٌن دمحم بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   63955خمٌس عبدالحمٌد شامخ ابوخزٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   37292عبٌر ٌوسف دمحم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   35576دمٌان مسعود ضٌف هللا تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   355555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25255211وفً تارٌخ ،   39443دمحم فرج دمحم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25255211وفً تارٌخ ،   27571صبحى عبدالمجٌد حسٌن البسطامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس   25255211وفً تارٌخ ،   63552حسام دمحم على ابراهٌم/ الحسام للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   34264دمحم السٌد دمحم عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   55555.555أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

وفً تارٌخ ،   34264تعدل االسم التجارى إلى / صٌدلٌة د/ دمحم السٌد دمحم عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255212

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   36993حمٌد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم فؤاد عبدال -  34

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255212وفً تارٌخ ،   36335مصطفً طارق دمحم دروٌش مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555مال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   61955تامر عبدالعال السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   97392على على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم على الدوكالى  -  39

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صف تم تعدٌل رأس المال , و  25255213وفً تارٌخ ،   53557احمد السٌد احمد خلٌفة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255213وفً تارٌخ ،   39951هاجر سمٌر عبدالمنعم المحالوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

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

  25255216وفً تارٌخ ،   75751البدرى لبٌع وتجارة الحدٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ى نصار سلٌمان السٌد البدر -  45

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

وفً   35365ر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اضافه االسم التجاري / مؤسسه دردٌر للمماوالت / محمود حافظ دمحم دردٌ -  41

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255219تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255219وفً تارٌخ ،   35365محمود حافظ دمحم دردٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   155555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

  25255219وفً تارٌخ ،   35365دردٌر للمماوالت والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -محمود حافظ دمحم دردٌر  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   73135ابوالخٌر للبالستٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255213وفً تارٌخ ،   62743محمود السٌد رزق عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   59724محمود دمحم دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   39971رضا عبدالنور رٌاض نان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25255213وفً تارٌخ ،   54724مٌنا كمال بشري مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255213وفً تارٌخ ،   64625رمضان عبد الهادى دمحم دمحم نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   64539احمد عبدالحمٌد على عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   35559حسن عٌسى حسن مراد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  25255217وفً تارٌخ ،   33633احمد دمحم احمد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255217وفً تارٌخ ،   64567جرجس ممتاز مٌخائٌل متى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255217وفً تارٌخ ،   73215منصور دمحم دمحم حفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

ل رأس المال , وصف تم تعدٌ  25255225وفً تارٌخ ،   34953جابر علً امٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   63233ٌاسر فوزي ابراهٌم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255225وفً تارٌخ ،   59336ماعٌل سمٌر اسماعٌل حلمى البارودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اس -  59

 جنٌه   4555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   93539جوزٌف جرجس لدٌس جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

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

تم تعدٌل   25255222وفً تارٌخ ،   63753تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   novalimتعدل السمة التجارٌة الى / نوفالٌم  -  57

 جنٌه   55555.555له ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   25255222وفً تارٌخ ،   63753هانى شافعى احمد عبداللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   51675مجدى جمعه دمحم عوض هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس   25255223وفً تارٌخ ،   65555وائل عبد الصبور لبٌصى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255223وفً تارٌخ ،   31527ضٌاء الدٌن عبد العال عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس   25255224وفً تارٌخ ،   62241تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نادر عبدالمنعم عبدالستار عبدالرازق   -  64

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255224وفً تارٌخ ،   43439عماد سامً سوس شرموخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255224وفً تارٌخ ،   36552فرج دمحم مصطفى عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رٌدات وفالتر المٌاه والمواتٌر / حسن دمحم سٌد دمحم ابوجنٌنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابوجنٌنه لالدوات الصحٌة والتو -  69

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25255225وفً تارٌخ ،   95425

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   32555ٌده برلم دمحم ابراهٌم حسن عبدالغنى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك ل -  63

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   33174بالل طه عبدهللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   355555.555ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   97133احمد ابراهٌم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   455555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   37362ٌده برلم راندا دمحم احمد دمحم عباس  تاجر فرد ،، سبك ل -  91

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   59523ناصر عبد الهادي حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   555555.555ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255229وفً تارٌخ ،   72157العربً السٌد مرسً على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255229وفً تارٌخ ،   41662ى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نٌو هوراٌزون / حسام الدٌن دمحم محمود العمباو -  94

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255229وفً تارٌخ ،   61512محمود صادق شحاته دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   555555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تعدل االسم التجارى الى عالء الدٌن محمود فرغلى محروس / معرض عالء الدٌن للموبٌلٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

ح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب  25255229وفً تارٌخ ،   54291

 جنٌه   155555.555،

وفً تارٌخ ،   54291عالء الدٌن محمود فرغلى محروس / كوفى شوب عالء الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255229

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25255229وفً تارٌخ ،   94136اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد ادم احمد  ت -  93

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255229وفً تارٌخ ،   43256ممدوح عطٌتو شحات احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  73955المٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه حسن حمزه س -  1

 ش عزبه الموظفٌن بجوار  المسجد الرمل 12الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   25255252وفً تارٌخ  73956احمد عبد هللا على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ارض المفتى الجدٌده ابو سلٌمان الرمل 36، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  39757دمحم الدسولً على الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 -حلوٌات  ونشاطه / تحضٌر -الرمل  -جناكلٌس  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / خمسه ش تمسٌم االسكان 

  -براس مال الفان جنٌه الغٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34595محمود فؤاد محمود دمحم الشلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -بانوراما السٌوف  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش ادٌب معمد السٌوف شماعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34595محمود دمحم الشلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود فؤاد -  5

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  73953اٌه سامى ابو الٌزٌد ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ر:   ، ش صالح الدٌن المنشٌه البحرٌه المنتزهوصف الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  35539دمحم عبدالحلٌم عطا عبدهللا نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ش عمر بن الخطاب ناصٌه االمام مالن العصافره لبلى لسم المنتزه 9الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  35539دمحم عبدالحلٌم عطا عبدهللا نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 مٌامى 45الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع الى شمه الدور االرضى ٌسار السلم برج السالم ش دمحم بن طاهر متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  59339فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى مهدى دمحم حمزاوى ، تاجر  -  7

 1555ش مصطفى فهمى جلٌم الرمل ونشاطه مطعم بٌع وتجهٌز ماكوالت  وراس المال  29الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن 

 الف جنٌها

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -ونشاطه / تفصٌل مالبس  -لسم الرمل  -لوران  -ش ابوعبٌدى البكرى  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

 كى اند اوو K & Oوالسمه التجارٌة /  -براس مال خمسه االف جنٌه مصرى الغٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34333تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حسن حسن الرشٌدي ، -  11

 -ونشاطه / مركز صٌانه سٌارات  -لسم الرمل  -لوران   -ش دمحم الدرى  13الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -براس مال خمسه االف جنٌه الغٌر 

تم  25255252وفً تارٌخ  34333الرشٌدى كار كٌر سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن حسن الرشٌدى /  -  12

 لسم  -محل  -ارضى  -لوران  -ش دمحم الدرى  13تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم  25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدى / الرشٌدى كار كٌر سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

ونشاطه / خدمات الشحن  -الرمل  -الرمل المٌرى  9حالٌا رلم  5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوعبٌد البكرى رلم 

  -راس المال خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -البحرى والجوى والبرى ونمل دولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -لوران  -ش ابوعبٌدى البكرى  5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

ونشاطه / خدمات الشحن البحرى والجوى والبرى  -لسم الرمل  -الرمل المٌرى  - 9حالٌا  5الـتأشٌر:   ، ش ابوعبٌد البكرى  رلم 

  -براس مال خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -والنمل الدولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255252وفً تارٌخ  24977دمحم دمحم دمحم دره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش السابعه ابٌس العاشره حى الفٌالت محرم بن 3 افتتاح فرع  كائن

 73954نجالء مصطفى احمد عبد الرحٌم / مصطفى للمماوالت العامه وخدمات النظافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش صٌدلٌه العائالت المنتزه 6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم  25255252وفً تارٌخ 

ؤسسه الطارق  للتورٌدات الزراعٌه وانشاء وتنسٌك الحدائك / طارق حسن كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  13

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش عمر المختار من  طرٌك الحرٌه خلف البنن االهلى 25255253وفً تارٌخ  73911

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  72745،  سبك لٌده برلم     سماح دمحم دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد -  17

 عرض العواٌد عزبه سكٌنه امام كوبرى المشاه 2الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  73915ٌحٌى ابراهٌم رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -الرحامنه  -تأشٌر:   ، ش مصطفى كامل الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  73914احمد نور الدٌن دمحم دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر من الطرٌك الدائرى إلى محطه االلمان  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  73959ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل محمود رزق الماض -  22

 ش عمر بن الخطاب من السالمونى الظاهرٌه لسم الرمل 13الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  73953احمد رشاد عبد الراضى الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 عزبه هلش مطار النزهه 4صف الـتأشٌر:   ، سٌدى جابر الطرٌك السرٌع تماطع ش و

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255253وفً تارٌخ  73916سعٌد نعٌم مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  - 2محل  -رضى المٌزانٌن فوق اال -العصافرة بحرى  -ش جمال عبدالناصر  45ش بن سعده تماطع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  73913وسام عبد هللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بمول جرٌن بالزا سٌدي جابر D4الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  73923امٌنه سعٌد موافى عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 غرفه 2ش المهندسش ابراهٌم نصٌر لوران االول    عدد  35الـتأشٌر:   ، الرمل خلف 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  73919دمحم حمدى احمد عبداللطٌف ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  -طوسون  - 16وصف الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  73917بطرس مكرم شنوده ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -السٌوف شماعه  -الـتأشٌر:   ، ش احمد محسن خلف المطافى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  73924 عبد الحمٌد البغدادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عفاف دمحم -  27

 الـتأشٌر:   ، عزبه الشامً حوض العمراوي المنشٌه البحرٌه المنتزة

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  73925انطونٌوس فٌكتور مٌخائٌل حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش نوكراتٌس االبراهٌمٌه شرلً 55وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  33977منى مصطفى كامل دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -سٌدى بشر لبلى  -ٌدوس تمسٌم فضالى ( امتداد ش اب1545ش رلم ) 25وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / عمار رلم 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  73921لاسم للطباعه / دمحم الشحات لاسم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش عباس المصرى امتداد ش الحسن والحسٌن الحضره المبلٌه 17, وصف الـتأشٌر:   ، شرلى بجوار 

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  73927اهٌم عبد الهادي موسً ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابر -  33

 بجوار مسجد الفتح سٌدي بشر لبلً 15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اخر ش 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  63735عطٌه سعد احمد المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان إلى / ابٌس المرٌة الثانٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  35539احمد حسنٌن احمد حسنٌن حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -الصرف وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / مشروع ناصر امام الكوبرى بشارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255255وفً تارٌخ  73931علً دمحم علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 شارع احمد ابو سلٌمان ارض كرٌاكو الرمل 15، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  72333احمد عاطف عباس امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم  - 3محل رلم  -ش سورٌا  39الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  73926نسمه دمحم مصطفى عبدالعواضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -مصطفى كامل  -ش خلٌل الخٌاط  19وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  73935احمد طه دمحم السٌد عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، اخر شارع مسجد التابٌن بجوار سوبر ماركت الحمد سٌدي بشر لبلً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  73934مصطفً فوزي عبد الستار علً المطوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 امتداد ابٌدوس المنتزة  1545شارع رلم  25العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  73935طه علً طه علً حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 تزة ش عمر بن الخطاب المراغً المدٌمه المن 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  73932امال ٌسرى حسٌن جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -عزبه الملعه  -الـتأشٌر:   ، ش جمعٌه الملعه الخٌرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  73932امال ٌسرى حسٌن جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

ونشاطه / مكتب توزٌع مالبس جاهزة ومفروشات  -العمرانٌة  -ش مصنع المكرونه من ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد  34الـتأشٌر:   ، 

 -براس مال لدره خمسمائه الف جنٌه الغٌر  -وتصدٌر  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  73933مصطفً سعد عبد السالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المنتزة  35شارع دمحم شرٌف الفضالً مع ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  93526دمحم ٌالوت عبد الغنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 صطفى فهمى باشا ناحٌه جلٌم لسم الرملتنظٌم م 5الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255257وفً تارٌخ  73937شٌماء السٌد الشاعر حران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الفرن البلدى متفرع من االداره التعلٌمٌه طوسون المنتزه اول

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73595اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غاده جابر حسن احمد عمر ، ت -  49

 لسم  -شمه فى الدور السابع  -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌة  633الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25255257وفً تارٌخ  73943احمد عالء دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -السٌوف شماعه  -ارض خٌر هللا  -مع ش ابوبكر الصدٌك  9الـتأشٌر:   ، تماطع ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255257وفً تارٌخ  93773ٌاسر رافت عبدالحمٌد مرسى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ماعٌل حلمى عماره المالحه البحرٌه سموحه سٌدى جابرش اس 53وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255257وفً تارٌخ  73942عمر اسماعٌل علً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش جالل حماد سٌدي بشر المنتزة23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73944سبك لٌده برلم    احمد سعٌد عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،   -  51

  -ابٌس   -الـتأشٌر:   ، ش الحاج مستور الهوارى بجوار محطه كهرباء االلمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73944احمد سعٌد عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

براس مال خمسون  -ونشاطه / مكتب لتوزٌع المالبس والمفروشات والتصدٌر  -الجٌزة  -فٌصل  -ش حمد ٌاسٌن  9:   ، الـتأشٌر

  -الف جنٌه الغٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73941علً دمحم حسن علً العفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 5بد اللطٌف من اسكندر ابراهٌم مٌامً برج نفرتٌتً الدور الثانً شمه ش احمد ع 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  99124احمد دمحم سعٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش المدس خلف مارسٌلٌا عماره شرٌف اسكوت المنتزه 3الـتأشٌر:   ،  تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255257وفً تارٌخ  73939م    النمٌرى سالمه سالم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  55

  -المعمورة البلد  16ش  3وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73945طلبه عبد الفتاح دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الرملش عثمان بن عفان خلف ش اٌكا  32الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  65159ممدوح دمحم بٌومى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / الطرٌك الدائرى مدخل ابٌس الثانٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255257وفً تارٌخ  92519  خالد عبد الحافظ دمحم عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  53

 لسم  -ارض الرز  -شمه الطابك االول علوى  -ش عبدالمنعم رٌاض  3وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ 25255257وفً تارٌخ  73945دمحم حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 ش عدنان المدنى المنتزه 15، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  73955شرٌن بالل ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -شمه  -متفرع من ش دمحم نجٌب  -ش عبدالهادى الجزار  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  37393،  سبك لٌده برلم     عصام سعٌد رزق عبدالحمٌد ، تاجر فرد -  61

الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر / الرابعه الناصرٌه مدخل االول بجوار توكٌل متسوبٌشً الرمل ثانً االسكندرٌة نشاطه / تصنٌع 

 محافظة -الغٌر براسمال خمسه االف جنٌه (( اللبان جٌالتً وزبادي وارز باللبن لعرض المنتجات بالمحل فمط ولٌس لحساب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  6716سامى سعد الدٌن دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -ابولٌر  -الظاهر بٌبرس  7الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  36366فرد ،  سبك لٌده برلم     عماد الدٌن دمحم فوزى دمحم ، تاجر -  63

ش دمحم فرٌد وٌنجت سابما بولكلى ونشاطه سوبر ماركت وراس المال  47بالعمار  4الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كائن محل ش 

 عشره االف جنٌها 15555

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  73952رد ،  سبك لٌده برلم    دٌنا السٌد عبد الحمٌد امام حماد ، تاجر ف -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الترعه المردومه المنتزة من احمد ابو سلٌمان بجوار مدٌنه االطباء المنتزة 

العنوان , تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  69433صالح دمحم دمحم مصطفى برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

ونشاطه مكتب رحالت والسمه  5وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع الكائن بالعنوان / شارع محسن متولً من شارع الجالء طنطا 

 التجارٌه االخالص ترافٌل

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 25255215وفً تارٌخ  54135هبه عدلى بدٌع حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 شارع الفسطاط كلٌوباترا سٌدي جابر 3، تعدل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  73947محب ٌوسف فهٌم بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 عزبه عبد المنعم رٌاض مطار النزهه 3شارع  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  37951سبك لٌده برلم     زٌنب عوض حسن عوض ، تاجر فرد ،  -  63

 طرٌك الحرٌه سٌدي جابر 249الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  73943ابراهٌم صالح عبد الباسط حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 عزبه سكٌنه الرمل 7من شارع  11رع وصف الـتأشٌر:   ، ا امتداد شا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  73959دمحم فاروق احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 شارع سورٌا الدٌب مول الدور الخامس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  72179اٌهاب ذكى مٌخائٌل  رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عزبه سكٌنه الجدٌده الرمل 3ش  29الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  73957عبدالرحمن محمود على صالح خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  -/ استٌراد وتصدٌر ونشاطه  -وصف الـتأشٌر:   ، السناهرة  

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  73957عبدالرحمن محمود على صالح خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم -ارض المفتى  الجدٌده  7وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  15643اشرف سمٌر محارب ملطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

براس مال الف  -ونشاطه / ممر ادارى   -االزبكٌة  -ٌولٌو  26ش  35عمار  75الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / 

 -جنٌه الغٌر 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255211وفً تارٌخ  63357احمد دمحم محمود عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 سابما الحضره المبلٌه لسم شرلى 5بن    عائشه 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  73956عمرو فتحً حجازي مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ادفٌنا سٌدي بشر لبلً  لسم المنتزة -كه ش عمر بن الخطاب علً ناصٌه ش االرزاق باهلل خلف شر 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  73965حسام عبد الفتاح توفٌك غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش الشرلاوى ناصٌه ش مسجد السالم الحضره الجدٌده لسم شرلى 36الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  66133، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عالء عبد الحمٌد عبادى سرور -  93

وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً ارخر الكائن / شرم الشٌخ بندر برجوله امام البنن االهلً سوسٌتٌه مدٌنه االلعاب المائٌه بملن 

 المصرٌه االوربٌه للتنمٌه السٌاحٌه بنشاط كافٌترٌا

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  66133عبد الحمٌد عبادى سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عالء -  97

 وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن / مدٌنه شرم الشٌخ بندر شرم الشٌخ فندق سافٌتا رٌزورت اندسٌا الداره نادي صحً

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  66133سبك لٌده برلم     عالء عبد الحمٌد عبادى سرور ، تاجر فرد ،  -  35

 5مدٌنه االلعاب المائٌه الهضبه ونشاطه مطعم  3وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسً االخر الكائن / محل رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25255212وفً تارٌخ  33935دمحم مجدى دهشور احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -ش جمال عبدالناصر تماطع ش دمحم نجٌب  153الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  73961السٌد كامل ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ابرمصطفً كامل سٌدي ج -طرٌك الحرٌه  333الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  65327احمد حلمى كامل ابوالعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

براس مال عشرة  -ونشاطه / صٌدلٌة  -سٌدى جابر  -ش حفنى ناصف  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن بالعنوان / 

  -ٌة ابوالعٌش / احمد حلمى كامل ابوالعٌش واالسم التجارى / صٌدل -االف جنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  73965احمد غرٌب حبشى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم  -الظاهرٌة  59الـتأشٌر:   ، ش عشرٌن خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  73962ادهم بدوي سمٌر حسن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، ش الرحمن متفرع من الشهد الملكً الرابعه الناصرٌه ابٌس لسم الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  34264دمحم السٌد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -باكوس  -ش محطه السوق  143وان إلى / امام الـتأشٌر:   ، تعدل العن

وفً تارٌخ  34264تعدل االسم التجارى إلى / صٌدلٌة د/ دمحم السٌد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم -باكوس  -ش محطه السوق  143تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان إلى / امام  25255212

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  73964دمحم سعٌد عبد السالم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، مدٌنه الشباب من شارع لنال المحمودٌه كوبري النموس لسم الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212تارٌخ وفً  73963امال علً حسن علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ٌمٌن المدخل . 2الـتأشٌر:   ، امتداد ش ابٌدوس امام مدرسه الفضالً التجرٌبٌه سٌدي بشر محل رلم 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  73966خطاب كٌتشن دٌزاٌن / ماهر حنفى خطاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم  -شدس  -ش ذو الفمار  9ـتأشٌر:   ، العنوان , وصف ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  73969حامد عبد السالم حامد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 وصف الـتأشٌر:   ، ش العمراوى الفلكى المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  23534ناصر  السٌد  على  احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش ملن حفنى امام محطه لطار المندرة بحرى 

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  73963بسمه دٌزاٌن / بسمه محسن حافظ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ش على بن حسٌن متفرع من ش شعراوى لوران 13:   ، , وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  37429دمحم صالح عباس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

راس المال ش الرحمه مطار  النزهه سٌدى جابر ونشاطه ثالجه حفظ فاكهه و 15الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان خلف 

 خمسه االف جنٌها 5555

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  39951هاجر سمٌر عبدالمنعم المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش النصر سموحه 1559عمارت بستان سموحه شمه  4وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255213وفً تارٌخ  73553سبك لٌده برلم    دمحم الجابرى رجب ، تاجر فرد ،   -  76

 ، افتتاح فرع كائن فى / عزبة المراغى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  23591جابر عبدالمجٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 خرالـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى اال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255216وفً تارٌخ  73991احمد دمحم ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الدور االرضً محل المنتزة 25ناصٌه شارع  45شارع ترعه المنتزة  53، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  97476م    عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال العنانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  77

 ش الورشه من ش الترعه المردومه ابو سلٌمان 3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  73995اسالم دمحم السٌد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 353تماطع ش امٌن حسونه مع ش عادل مصطفى شولى   اتحاد مالن مارٌنا شمه  59، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  73992احمد على دمحم محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش الفتح فلمنج الرمل 93الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  73994تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد دمحم مصطفى شعبان ، -  152

 مع ش دمحم نجٌب سٌدى بشر 592وصف الـتأشٌر:   ، ش دمحم نجٌب العمار الكائن ش 

 تم تعدٌل العنوان , 25255216وفً تارٌخ  92355خمٌس ابراهٌم عبداللطٌف ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش مدرسه المحروسه من احمد ابو سلٌمان الرمل 14وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  73993احمد رشدى اسعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش امٌن شهٌب مصطفى كامل سٌدى جابر 5الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  75751البدرى لبٌع وتجارة الحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ى نصار سلٌمان السٌد البدر -  155

 ش عزبه سكٌنه من جمٌله بو حرٌد الرمل 13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن  25255216

تم  25255216وفً تارٌخ  73967فرد ،  سبك لٌده برلم    ثناء لتصمٌم االزٌاء / ثناء دمحم السٌد دمحم عبد هللا ، تاجر  -  156

تماطع ش امٌن حسونه مع ش عادل مصطفى   شولى     اتحاد مالن مارٌنا شمه  59تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السٌوف 

953 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  73996دمحم سٌد دمحم مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 مصطفً اسماعٌل باب شرق 17ش بن شجاع مع  11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  55336فتحً خلٌفه مرسً رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

  الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً / شارع الشهٌد زكرٌا اسماعٌل / شمه الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  73995هٌثم دمحم نجاه دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ش الجٌش ابو لٌر المنتزة 9الـتأشٌر:   ، 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  53655ٌاسر دمحم رمضان شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المومٌه العربٌه باكوس الرمل 144الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  73993تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -ش الكرنن من ش سلٌمان  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  73931هشام دمحم كمال رشٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش احمد بن حنبل من ش عبد العلٌم الحضره الجدٌده شرلً 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  53315مصطفى صالح دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن بجوار محل النمس ش اسماعٌل فهمى متفرع من خالد بن الولٌد لسم المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  73999اٌهاب وحٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ع اسحاق شدس الرملشار 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  73932عالء عبد التواب ابو العنٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش المومٌه العربٌه الرمل 126وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219رٌخ وفً تا 73935احمد ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -عزبه محسن الكبرى  -ش عمر بن عبدالعزٌز  7الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  73997السٌد احمد محروس علً باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ولف بجوار بحٌرة دمحم خلٌل ابٌس الثانٌه الدور االرضً لسم المنتزةاكتوبر  عزبه ال 6وصف الـتأشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  67451احمد دمحم دروٌش عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً خورشٌد المبلٌه خلف لهوه مجدي غرٌب الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  73934ى عطٌه شلبى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شلب -  117

  -الـتأشٌر:   ، ش عثمان بن عفان 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  73939دمحم بسطامً عبد العال ابراهٌم المٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 شارع لنال المحمودٌه خورشٌد لسم المنتزه  2تأشٌر:   ، العنوان , وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  73933هدى على حسن على عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -السٌوف  -برج النورس  -ش جمٌله بوحرٌد  59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  35155جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده احمد احمد ابو زٌد ، تا -  122

ونشاطه /  -المنتزة  -السٌوف شماعه  -ش وادى الملون عمارة االمل  52الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / عمار 

  -براس مال عشرة االف جنٌه الغٌر  -مكتب رحالت ولطع غٌار سٌارات 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  73933مصطفى السٌد شحاته عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم -كلٌوباترا  -ش اللواء احمد على  7،  9وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  73935ابراهٌم رشدى عبدالعلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  35ش  -تمسٌم الفضالى  1534تنظٌم ش  14وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  35559حسن عٌسى حسن مراد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وران الرملش دمحم البال ل 17وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  73972حسام لطفً حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 سموحه -شارع فوزي معاذ  26وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  73975اسالم سعٌد دمحم صالح ابو الشهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 26فٌروزة سموحه سٌدي جابر محل  7عماره  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  31759خمٌس دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 هش بن سالمه مدٌنه المستمبل درباله المنتز 9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  73973لطب محمود لطب الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الراس السوداء المنتزة -الـتأشٌر:   ، المنشٌه البحرٌه 

تعدٌل العنوان , تم  25255217وفً تارٌخ  73974اٌناس مصطفً الشٌمً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 طرٌك الجٌش المندره البحرٌة المنتزة 972وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  93954سامح ٌوسف دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  -لسم الشرابٌه  -ة الشرابٌه ش طاهر غنٌم ارض الشرك 37الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  62251سامح حسن عبد اللة مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 شارع الملن حفنً لبلً سٌدي بشر شمه بالدور الثانً 131الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  73976تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر دمحم محمود البهدلى ، -  133

 لسم  -مٌامى  -ش محمود مملد  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  73971عمرو ٌوسف الشاذلى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الدمحمٌه فٌكتورٌاش  9وصف الـتأشٌر:   ، الرمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  33965ٌوسف اسحك بخٌت كندس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش مسجد الفتح سٌدى بشر بحرى لسم المنتزه 21الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  33429لم    رمضان الشافعى الشافعى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  136

 تنظٌم زاوٌه الملعً الجمرن 5وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255217وفً تارٌخ  73937وائل صبحى عبده امٌن ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم  -الثانى خلف مسجد عباد الرحمن  وصف الـتأشٌر:   ، الرابعه ابٌس المدخل

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  73975احمد محمود احمد السٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 شارع منشٌه النزهه حجره شمه بالدور الخامس علوي شمه 17وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  73353رد ،  سبك لٌده برلم    نرمٌن بشٌر رجب شحاته بصل ، تاجر ف -  137

 عمارة زهرة سموحة 311ش  15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  37135احمد دمحم عزمً احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

ش االسكندر االكبر االزارٌطه لسم شرلى ونشاطه تجاره االدوات والمالبس  36ئنوصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر كا

 الف جنٌها والسمه التجاره العالمٌه لتجاره المالبس والمسلزمات الطبٌه 1555والمستلزمات الطبٌه عدا االدوٌه وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73352ماري برهٌدي روس رمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، منتزة شارع الماهره سٌدي بشر لبلً بجوار سوبر ماركت الصافً



 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

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  59336اسماعٌل سمٌر اسماعٌل حلمى البارودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 -منطمه الورش الشرلٌه برج العرب الجدٌده  9العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن بالعنوان / المطعه رم 

 -والسمه التجارٌة / واٌت تشكٌن  -براس مال اثنان ملٌون جنٌه الغٌر  -ونشاطه / مجزر دواجن  -برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255225وفً تارٌخ  34953ابر علً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ج -  143

 ش حافظ ابراهٌم وابور المٌاه شرلى 5، تعدل العنوان الى 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25255225وفً تارٌخ  73973شعبان جالل ابراهٌم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -) االرمن سابما (  -ش بن مصلح  43 -مٌامى  -الدور االرضى سٌدى بشر بحرى  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  92531معتز صدٌك السٌد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -االبراهٌمٌه  -ش كامل مرسى  3لى / الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73979فادي نبٌه جرجس ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع عبد السالم عارف سابا باشا 37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73351سلوى رمضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -عصافرة لبلى  -ش ابو اٌوب االنصارى  26عمار رلم  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73354دمحم ٌاسر دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 تفرع من شارع النصر سموحهم 6شارع  6الـتأشٌر:   ، سٌدي جابر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  33252مصطفى محمود دمحم سالم فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 السوق التجاري الرئٌسً سموحه سٌدي جابر 96وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  33252،  سبك لٌده برلم     مصطفى محمود دمحم سالم فاضل ، تاجر فرد -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع 

 25255223وفً تارٌخ  73313صٌدلٌة د/ دمحم العمبى / دمحم محمود دمحم محمود العمبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  -االرضى  -هانى كامل  ش 19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 25255223وفً تارٌخ  73313صٌدلٌة د/ دمحم العمبى / دمحم محمود دمحم محمود العمبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

ع ونشاطه / تجارة وتوزٌع وبٌ -ملن / محمود دمحم محمود العمبى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابوحمص تمسٌم الزهراء 

  -ومستحضرات التجمٌل وتجارة المواد الكٌمٌائٌة لالدوٌة الصٌدلٌة واالغذٌة الرٌاضٌة وتصنٌعها لدى الغٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73359والء صالح احمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -باكوس  ش الصحابه متفرع من ش السالم 5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73357ابتهال سلٌمان دمحم سلٌمان بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -االبراهٌمٌه  -ش بورسعٌد ناصٌه عباس الحلوانى  152وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  67459، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم مٌالد سعٌد بخٌت -  155

 لسم  -الدور االرضى  -شمه  -العصافرة لبلى  -ش خمٌس فوده  61الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  73356سبك لٌده برلم    صٌدلٌة عمرو جمعه / عمرو جمعه عبدالحفٌظ دمحم على ابونعٌمه ، تاجر فرد ،   -  156

 لسم  -جلٌم  -ش ابراهٌم رأفت  13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255223

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73312دمحم حامد دمحمٌن ابراهٌم لرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم  -سٌدى بشر  -ن  ش مسجد التضام 7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73355دمحم محمود اسماعٌل اسماعٌل دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -وصف الـتأشٌر:   ، ش ملن حفنى بجوار مدرسة الكالب 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  32775،  سبك لٌده برلم    دمحم كامل السٌد السٌد السمٌلى ، تاجر فرد  -  157

 شٌاخه الفلكى / لسم 9227ش وادى الملون السٌوف شماعه عمار رلم  5الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن فى / 

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم 25255223وفً تارٌخ  99313فؤاد فؤاد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

براس مال لدره عشرة االف  -لسم المنتزة  -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر  79، تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -والسمه التجارٌة / كافترٌا المصر  -براس مال لدره عشرة االف جنٌه مصرى الغٌر  -ونشاطه / كافترٌا  -جنٌه الغٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73353شٌرٌن دمحم احمد الشراكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -سبورتنج  -منٌر السٌد الفار  14وصف الـتأشٌر:   ، ش 

م تعدٌل العنوان , ت 25255223وفً تارٌخ  96153عماد انور ٌعموب عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 -ونشاطه / مصنع تطرٌز  -الرمل  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / عزبه الموظفٌن خلف مدرسة السالم  

  -راس ماله عشرة االف جنٌه الغٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  73315محمود عبدالمنعم ابراهٌم علٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -من ش بن سالمه  -وصف الـتأشٌر:   ، درباله تماطع ش المفاص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  73311مؤمن ناصر دمحم على السوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  - امام برج لؤلؤه مٌامى -مٌامى  -ش بالل بن رباح  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  73325عبدالرحمن صبرى متولى ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم  -زٌزٌنٌا  -ش ابراهٌم العطار  22العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  73321امل رجب منصور عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم  -خلف لسم المنتزة ثالث  -الـتأشٌر:   ، عزبه البرنس المبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  45222ٌاسر السٌد امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

راس  -ونشاطه / بٌع مالبس  -المنتزة  -المعمورة البلد  16عى ال الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن  فى / االصالح الزرا

  -مال خمسه االف جنٌه الغٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  73314احمد حسٌن عبد الباسط حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لٌد سٌدى بشر االول علوى مكتبش د/ رشوان حسن متفرع من خالد بن الو 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  73322سهى محمود خٌرى مرسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 المنتزه 11وصف الـتأشٌر:   ، ش الماضى النعمامى متفرع من ش الجالء فٌكتورٌا الدور االول شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  35165مرفت احمد دمحم مرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 24بلون  9عماره  43من ش ابو العرب متفرع من ش العٌسوى شمه رلم  962ش رلم  1الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش تنظٌم 

 مٌامى لسم المنتزه

تجارى إلى / مرعى لعموم االستٌراد والتصدٌر / مرفت احمد دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدل االسم ال -  191

من ش ابو  962ش رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش تنظٌم  25255224وفً تارٌخ  35165

 ٌامى لسم المنتزهم 24بلون  9عماره  43العرب متفرع من ش العٌسوى شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  35693مجدى سعد السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  -الرابعه الناصرٌة  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش الصفا والمروة مدخل الجونه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  73316،  سبك لٌده برلم    احمد حسن دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد  -  193

 لسم  -سموحه  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -ابراج المطن  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  73315اسالم احمد خمٌس دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -لـتأشٌر:   ، اخر ش ابوردٌس امام المخبز وصف ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  73313دمحم عبدالممصود عبدالحافظ رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم  -العواٌد  -الملعه  -ش عمر بن عبدالعزٌز  21وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54192ً محمود الطرابٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب فهم -  196

 لسم المنتزة  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  14وصف الـتأشٌر:   ، محو الفرع الكائن فى /  

تم تعدٌل العنوان ,  25255225خ وفً تارٌ 95735مصطفى عبدالعاطى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 ش عزبه الموظفٌن الرئٌسى الرمل 2وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان 

تم  25255225وفً تارٌخ  73329مؤسسه اٌمن لالخشاب / دمحم اٌمن دمحم شلبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم  -ش الملن بجوار مارسٌلٌا المنتزة  3رلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73324احمد رجب احمد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 من ش الماهره سٌدي بشر لبلً المنتزة 655الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  92353لٌده برلم    رومانى صبحى حزلٌال شحاته ، تاجر فرد ،  سبك  -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى ش الصرف الصحى بجوار صٌدلٌه امنه حافظ الرابع الناصرٌه الرمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  73323دمحم حسان شولً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش الكرامه مع ش محطه السوق باكوس كوبري الناموس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  32555دمحم ابراهٌم حسن عبدالغنى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 تزهامام مدرسه السٌده عائشه المن 7ش  3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى محل رلم رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  34333احمد دمحم عبدهللا زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع عمار د الشانزلٌزٌه ش الجٌش الدور الثامن لوران الرمل

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  73326 عمر عبدالصادق على عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 لسم  -ش مدرسة المحروسة متفرع من ش الشركة العربٌه  45وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  44933معتز محمود مبرون مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -سبورتنج  -محل  -ش طٌبه والدلتا  165بالعنوان / الـتأشٌر:   ، تم افتتاح الكائن 

وفً تارٌخ  35353مؤسسه زهدى لتجارة االخشاب / عادل زهدى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 م لس -رشدى  -ش امٌر البحار  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  25255226

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  35353عادل زهدى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم  -رشدى  -ش امٌر البحار  6الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تعدل االسم التجارى إلى / مؤسسه زهدى لبٌع المطابخ الجاهزة / عادل زهدى -  133

 لسم  -رشدى  -ش امٌر البحار  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى /  25255226وفً تارٌخ  35353

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  73335اٌه عبد الفتاح حمٌدو حمٌدو دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 شارع عبد السالم عارف بولكلً رمل 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  97371دمحم دمحم عبداللطٌف عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / كفر الدوار لولٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  64611د دمحم الشبٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌن سعٌ -  171

 لسم  -ش االمان متفرع من ش مسجد سٌدى بشر  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل  25255226 وفً تارٌخ 73331مصطفى على محروس مجاهد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -بجوار محطه االلمان  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك ابٌس العمومى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  49315صٌدلٌه د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

  -سٌدى جابر  -سبورتنج  -طرٌك الحرٌة  261, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  49315صٌدلٌه د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

  -شرق   -البر  البحرى  -لنال المحمودٌة  332ٌمٌن عمار  6, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  49315صٌدلٌه د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 -ونشاطه / ممر ادارى   -سٌدى جابر  -مصطفى كامل  -ش هانى  9, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى / 

  -ٌر براس مال لدره عشره االف جنٌه الغ

تم  25255226وفً تارٌخ  73335عالء دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عالء دمحم للمماوالت العمومٌه  -  176

 ارض دوٌدار خورشٌد 3تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  63713خالد رمضان دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

م ش  7تنظٌم صفٌه زغلول و  55،  59الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / محل بالدور االرضى بالسوق التجارى )الكسٌا مول( 

 لسم    -شاكور 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25255226وفً تارٌخ  73334شرٌف ابراهٌم دمحم فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم  -سموحه  -ش ممصود باشا  15 - 3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  49315صٌدلٌة د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم -االبراهٌمٌة  -ش لنال المحمودٌة  332ٌمٌن عمار  6, وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  73327شرٌف اٌهاب دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -ٌمٌن السلم  - 1ش عبدالحلٌم محمود المندرة بحرى الدور االرضى شمه رلم  43الـتأشٌر:   ، 

 ماهر دمحم عبد الواحد لطب النجار/ النجار لتورٌد اللحوم المجمده واداره المنشات السٌاحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر / شارع الموظفٌن الجدٌده علً شارع  25255226وفً تارٌخ  32269

  5555السكه الحدٌد الرمل ثانً ونشاطه تصنٌع وانتاج مصنعات اللحوم بكافه انواعها وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  49315برلم    باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  252

 لسم  -مصطفى كامل  -ش هانى   9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  49315باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

  -سٌدى جابر ونشاطه / صٌدلٌة  -براهٌم شرٌف ا -مصطفى كامل  -ش كٌروسٌز مول  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  73332اسامه محمود شاكر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم  -ش مسجد سٌدى بشر  35وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  73341  معاذ دمحم شعبان ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  255

 لسم -الناصرٌة  -الـتأشٌر:   ، بجوار ورشه ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  73343احمد فتحى مغازى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لسم  -ٌا فٌكتور -ش الماضى النعمانى  15الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان  25255229وفً تارٌخ  73346نجالء عبدالسٌد طلبه عبدالسٌد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم -جرٌن بالزا  -من ش النصر  15, وصف الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  43256ممدوح عطٌتو شحات احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل مسمى النشاط الرئٌسً الى / كوفى شوب والسمة التجارٌة له / سلطنه كوفى شوب

تم تعدٌل العنوان ,  25255229وفً تارٌخ  73345رغده صبحى احمد الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 لسم  -جرٌن سترٌب خلف جرٌن بالزا  25رى ش وصف الـتأشٌر:   ، المجمع التجا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  73337دمحم ابراهٌم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم  -عزبه النشا  -ش صالح الدٌن من ش عشرٌن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255229وفً تارٌخ  73345،  سبك لٌده برلم    ابو عون احمد دمحمٌن ابو عون ، تاجر فرد  -  211

 شارع ممفٌس شدٌا االبراهٌمٌه باب شرق 57وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  61512محمود صادق شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم  -وان إلى / ش ابوهرٌره بجوار مركز شباب ابٌس الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  61512محمود صادق شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255229وفً تارٌخ  73342ده برلم    حسام اسماعٌل دمحم دمحم عموة ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  214

 دمحم نجٌب سٌدي بشر البحري لسم المنتزة 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255229وفً تارٌخ  73333اسامه فهمى بخٌت عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم  -ن ش ابوسلٌمان م -ش مسجد مكه  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255229وفً تارٌخ  73344احمد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش احمد شرلً رشدي الرمل 165، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255252وفً تارٌخ  97735رى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف نصرى شكرى نص -  1

 التأشٌر:  تم حذف نشاط / المماوالت والخدمات الصناعٌه واالستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255252وفً تارٌخ  35194احمد عبدالرحٌم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل النشاط الى مكتب رحالت  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255252وفً تارٌخ  33462فرج حسن دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافه نشاط صناعه وتجهٌز وتغلٌف منتجات الدواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255252تارٌخ  وفً 93337احمد سعٌد السنوسى عبد الونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره معدات المطاعم والتجهٌزات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255254وفً تارٌخ  96622احمد فتوح احمد ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255254وفً تارٌخ  62666سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على احمد حسٌن  -  6

 تعدل النشاط الى مماوالت عامه

تعدل االسم التجارى الى ابو عرب لطباعه المنسوجات / عادل على عبد السالم على ابو عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستثمار العمارى وتم اضافه نشاط طباعه 25255254وفً تارٌخ  43533

منسوجات فٌما عدا خدمات االنتر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25255254وفً تارٌخ  43533عادل على عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

الغاء نشاط االستثمار العمارى وتم اضافه نشاط طباعه منسوجات فٌما عدا خدمات االنتر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت 

 الحصول على التراخٌص الالزمهوالكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد 

وفً تارٌخ  43533ابوعرب لالستثمار العمارى / عادل على عبدالسالم على ابوعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستثمار العمارى وتم اضافه نشاط طباعه منسوجات فٌما عدا 25255254

 تر نت وفٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمهخدمات االن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255254وفً تارٌخ  65259اسالم ٌونس السٌد  عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى شحن بضائع وخدمات لوجستٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255255وفً تارٌخ  35539احمد حسنٌن احمد حسنٌن حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / طحن وغربله وفرز وتجهٌز الفحم المٌاسى

تم تعدٌل النشاط , 25255255 وفً تارٌخ 43139عمرو لطب محمود لطب الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط لٌصبح بٌع اكسسوار ت سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255255وفً تارٌخ  36934محمود عبدالعزٌز حسٌن البطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع الشٌكوالته

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  57951د الحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم عب -  14

 التأشٌر:  اضافه نشاط الدخول فى المزادات التى تطرحها الجهات  الحكومٌه

وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 25255256وفً تارٌخ  71665سٌد على محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدل النشاط الى تصنٌع معجنات وحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  35643جون عادل كامل لوندي جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط وكاله مالحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  93526دمحم ٌالوت عبد الغنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى بٌع مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255257وفً تارٌخ  65159ممدوح دمحم بٌومى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ومتم اضافة نشاط / الزٌوت والشح

تم تعدٌل 25255257وفً تارٌخ  53313فارس فرٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فرٌد بسٌونً مصطفً الكردي  -  17

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب رحالت ونمل موظفٌن

تم 25255257وفً تارٌخ  53313فرٌد لتنظٌم الرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فرٌد بسٌونى مصطفى الكردى  -  25

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب رحالت ونمل موظفٌن

تم 25255257وفً تارٌخ  53313تم تعدٌل االسم التجارى إلى / الفارس فرٌد للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 حالت ونمل موظفٌنتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب ر

تم تعدٌل النشاط , 25255257وفً تارٌخ  73163فتح هللا عبدالحمٌد الصاوى ابوسعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى ثالجه تجمٌد وتبرٌد الدواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215تارٌخ وفً  6716سامى سعد الدٌن دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تجارة المواد الخام البالستٌن بالجمله / مستربٌدج

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  33955دمحم دمحم سٌد احمد حسنٌن االدكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ط إلى / عصٌر وتصنٌع جٌالتىوصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشا



 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

وفً تارٌخ  66355باهى عبدالمادر عبدالممصود ابوالعال / الباهى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب رحالت25255215

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255215وفً تارٌخ  37292ه برلم   عبٌر ٌوسف دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  26

اضافه نشاط المماوالت واستصالح االراضى الى النشاط االصلى تنمٌه مهارات بشرٌه للطفل    باالستعانه بمتخصصٌن فى هذا 

 المجال فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255211وفً تارٌخ  22352هٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى رمضان ابرا -  29

 تم حذف نشاط / االستٌراد والتصدٌر وٌضاف نشاط / عصائر

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  36335مصطفً طارق دمحم دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 شٌر:  اضافه نشاط بالى استٌشن فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص  الالزمهوصف التأ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255213وفً تارٌخ  42949مجدى السٌد عبد الرحمن التونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدل النشاط بٌع اكسسوار المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216وفً تارٌخ  32137عبدالنظٌر موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا اسحك -  35

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255219وفً تارٌخ  53315مصطفى صالح دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الى استٌشن فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمهالتأشٌر:  اضافه نشاط ب

وفً  35365اضافه االسم التجاري / مؤسسه دردٌر للمماوالت / محمود حافظ دمحم دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 رٌدات كهربائٌه وسباكهتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاد الً مماوالت وتو25255219تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255219وفً تارٌخ  35365محمود حافظ دمحم دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدل النشاد الً مماوالت وتورٌدات كهربائٌه وسباكه

تم 25255219وفً تارٌخ  35365سبك لٌده برلم   دردٌر للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،   -محمود حافظ دمحم دردٌر  -  34

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاد الً مماوالت وتورٌدات كهربائٌه وسباكه

تم تعدٌل النشاط , 25255217وفً تارٌخ  33374اكرم عمرو توفٌك عبدالحلٌم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 /  تورٌد بٌض بالجملهوصف التأشٌر:  تم حذف نشاط 

تم تعدٌل النشاط , 25255217وفً تارٌخ  72335خالد السٌد العربى عبده دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر:  ٌتم حذف نشاط /  تورٌد بٌض بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255217وفً تارٌخ  36259احمد سالمه نبوت دمرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع موبٌلٌات

ف تم تعدٌل النشاط , وص25255217وفً تارٌخ  64539احمد عبدالحمٌد على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدل النشاط الً / خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255217وفً تارٌخ  31759خمٌس دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تعدل النشاط الً / عموم التصدٌر وتجاره المالبس الجاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255217وفً تارٌخ  62251برلم   سامح حسن عبد اللة مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  45

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / خدمه لٌموزٌن وتوصٌل الطلبات وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255217وفً تارٌخ  35559حسن عٌسى حسن مراد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدل النشاط الى ستائر ومفروشات واثاثات  و دٌكورات داخلٌه وتورٌدات عمومٌه     فى مجال النشاط التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255217وفً تارٌخ  72435شرٌف احمد عمر على ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  34953دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جابر علً امٌن  -  43

 تعدل النشاط الى عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  37135احمد دمحم عزمً احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 البس طبٌهالتأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد م

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255223وفً تارٌخ  72637مٌر على حمزة وهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اضافة نشاط / تجارة ادوات مكتبٌة ومهمات مكاتب ماعدا تصوٌر المستندات وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , 25255223وفً تارٌخ  65555ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل عبد الصبور لبٌصى عبد الحم -  46

 من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر 36وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد ماعدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  71615دمحم محمود محمود الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / التسوٌك العمارى واالستٌراد والتصدٌر والدٌكورات ماعدا التسوٌك االلكترونى وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه وماعدا الدعاٌة واالعالن عن هذه االنشطه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255224وفً تارٌخ  35693  مجدى سعد السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  43

 تم تعدٌل النشاط إلى / تصنٌع عصائر فرٌش

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  63935اشرف الدسولى ابراهٌم جلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره السٌارات

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  63935لتجارة السٌارات واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف  -  55

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره السٌارات

 63935م   تعدل االسم التجارى الى اشرف لتجاره السٌارات / اشرف الدسولى ابراهٌم جلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجاره السٌارات25255224وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255224وفً تارٌخ  25752ضٌاء دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

العمومٌه فمط وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه وفٌما عدا  اضافه نشاط مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال  المماوالت

 تورٌدات العماله

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  57993عبدالنعٌم وحٌد عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

ات ومواد النظافه ومستلزمات المعامل االجهزه التأشٌر:  تعدل النشاط الى تاجٌر بوفٌهات مع جهات حكومٌه وتورٌدات االغذٌه وادو

 الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  42425دمحم عبدالحمٌد عبدالرحٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / اجهزة التكٌٌف والمماوالت المتعلمه بها

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  33174 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بالل طه عبدهللا -  55

اضافة نشاط / اعمال متكامله وتورٌد خامات الكهرباء واللوحات الكهربائٌة وخامات المعدات المعمارٌة ولوازم البناء وخامات 

ٌد واجهزة الشحن والفرٌون واالجهزة الكهربائٌة بجمٌع انواعها وجمٌع السباكه والصحى والسٌرامٌن واجهزة التكٌٌف والتبر

الخامات المستخدمه فى صناعه السفن واللنشات والفٌبر جالس وجمٌع انواع المسامٌر بجمبع احجامها وجمٌع انواع العزل المائى 

 طٌم وجمٌع انواع الزجاج العادى والمسلحوالحرارى وجمٌع انواع االخشاب وفرش المكاتب وجمٌع انواع السٌور والكاوتش والخرا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  33174بالل طه عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وااللوان وخامات االلومنٌوم وااللومٌتال ماعدا الكمبٌوتر ومستلزماته وماعدا خدمات االنترنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255225وفً تارٌخ  57255احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر السٌد  -  59

 تعدل النشاط الى بٌع اجهزه تكٌٌف واصالح    وصٌانه تكٌٌف

صف تم تعدٌل النشاط , و25255225وفً تارٌخ  33647اٌهاب احمد احمد على لطاٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اضافه نشاط  المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  32555دمحم ابراهٌم حسن عبدالغنى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى تجمٌع البراوٌز  والساعات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  71592   عباس عبدالرحمن احمد شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  65

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / بٌع عالفه ومستلزمات انتاج اعالف حٌوانٌة ودواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  35266بسٌونى دمحم  حبٌب   حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 لنشاط إلى / مكتب رحالتالتأشٌر:  تم تعدٌل ا

وفً تارٌخ  35266اضافه االسم التجارى / بسٌونى للرحالت /  بسٌونى دمحم حبٌب حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / مكتب رحالت25255226

ٌع المطابخ الجاهزة / عادل زهدى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدل االسم التجارى إلى / مؤسسه زهدى لب -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض بٌع مطابخ جاهزة25255226وفً تارٌخ  35353

وفً تارٌخ  35353ده برلم   مؤسسه زهدى لتجارة االخشاب / عادل زهدى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض بٌع مطابخ جاهزة25255226

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  35353عادل زهدى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 بٌع مطابخ جاهزة التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25255226وفً تارٌخ  25259خالد رجب ابراهٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدل النشاط الى مماوالت  معمارٌه  متكامله وتورٌدات عمومٌه للحكومه والمطاع العام فمط فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255229وفً تارٌخ  61512محمود صادق شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط إلى / تورٌدات صناعٌه واستٌراد وتصدٌر وعموم المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255229تارٌخ وفً  37325نسرٌن دمحم عبد الهادى باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع نمازج واسنان تعلٌمٌه لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255229وفً تارٌخ  43256ممدوح عطٌتو شحات احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط إلى / كوفى شوب

السم التجارى الى عالء الدٌن محمود فرغلى محروس / معرض عالء الدٌن للموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدل ا -  95

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع موبٌلٌا وتجاره موبٌلٌا25255229وفً تارٌخ  54291

وفً تارٌخ  54291، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن محمود فرغلى محروس / كوفى شوب عالء الدٌن -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع موبٌلٌا وتجاره موبٌلٌا25255229

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255257وفً تارٌخ  73943 احمد عالء دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255216وفً تارٌخ  73967ثناء لتصمٌم االزٌاء / ثناء دمحم السٌد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  73996،  سبك لٌده برلم   دمحم سٌد دمحم مصطفً السٌد ، تاجر فرد  -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73972حسام لطفً حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25255225وفً تارٌخ  73354م   دمحم ٌاسر دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  73313دمحم عبدالممصود عبدالحافظ رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  73332اسامه محمود شاكر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  73954نجالء مصطفى احمد عبد الرحٌم / مصطفى للمماوالت العامه وخدمات النظافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255252تارٌخ 

ت الزراعٌه وانشاء وتنسٌك الحدائك / طارق حسن كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤسسه الطارق  للتورٌدا -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255253وفً تارٌخ  73911

نوع تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  73927دمحم ابراهٌم عبد الهادي موسً ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  73957عبدالرحمن محمود على صالح خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25255213وفً تارٌخ  73969حامد عبد السالم حامد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  73935ابراهٌم رشدى عبدالعلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم 25255223وفً تارٌخ  73313صٌدلٌة د/ دمحم العمبى / دمحم محمود دمحم محمود العمبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  73315اسالم احمد خمٌس دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255229رٌخ وفً تا 73341معاذ دمحم شعبان ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255229وفً تارٌخ  73343احمد فتحى مغازى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  73915ٌحٌى ابراهٌم رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  73925انطونٌوس فٌكتور مٌخائٌل حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255257وفً تارٌخ  73937شٌماء السٌد الشاعر حران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  73959دمحم فاروق احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  73966خطاب كٌتشن دٌزاٌن / ماهر حنفى خطاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  73995هٌثم دمحم نجاه دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73975اسالم سعٌد دمحم صالح ابو الشهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  73316احمد حسن دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  49315باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم 25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدى / الرشٌدى كار كٌر سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 ٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  34333دمحم حسن حسن الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  73921لاسم للطباعه / دمحم الشحات لاسم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  73943ابراهٌم صالح عبد الباسط حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  73964دمحم سعٌد عبد السالم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  73963امال علً حسن علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  73979فادي نبٌه جرجس ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  73351ضان احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلوى رم -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73359والء صالح احمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73357سلٌمان بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابتهال سلٌمان دمحم  -  36

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 25255225وفً تارٌخ  73329مؤسسه اٌمن لالخشاب / دمحم اٌمن دمحم شلبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255257وفً تارٌخ  73939النمٌرى سالمه سالم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255257وفً تارٌخ  73945طلبه عبد الفتاح دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  73995الم دمحم السٌد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اس -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  73999اٌهاب وحٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  73933لسٌد شحاته عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ا -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73315محمود عبدالمنعم ابراهٌم علٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  73321منصور عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل رجب  -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255226وفً تارٌخ  73335عالء دمحم كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عالء دمحم للمماوالت العمومٌه  -  45

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  73914مد نور الدٌن دمحم دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  73963بسمه دٌزاٌن / بسمه محسن حافظ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73973لطب محمود لطب الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73974اٌناس مصطفً الشٌمً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255223وفً تارٌخ  73355دمحم محمود اسماعٌل اسماعٌل دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  73322سهى محمود خٌرى مرسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25255253وفً تارٌخ  73916سعٌد نعٌم مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  73913وسام عبد هللا ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  73923د موافى عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌنه سعٌ -  54

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25255254وفً تارٌخ  73919دمحم حمدى احمد عبداللطٌف ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  73992 محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على دمحم -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255217وفً تارٌخ  73976تامر دمحم محمود البهدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  73334غلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف ابراهٌم دمحم فر -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  73935احمد طه دمحم السٌد عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  73933رد ،  سبك لٌده برلم   هدى على حسن على عشرى ، تاجر ف -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255229وفً تارٌخ  73342حسام اسماعٌل دمحم دمحم عموة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  73926،  سبك لٌده برلم   نسمه دمحم مصطفى عبدالعواضى ، تاجر فرد  -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255257وفً تارٌخ  73945دمحم حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  73955   شرٌن بالل ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  73997السٌد احمد محروس علً باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  73975احمد محمود احمد السٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73311مؤمن ناصر دمحم على السوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255224وفً تارٌخ  73325عبدالرحمن صبرى متولى ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  73335اٌه عبد الفتاح حمٌدو حمٌدو دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  73924م   عفاف دمحم عبد الحمٌد البغدادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255257وفً تارٌخ  73944احمد سعٌد عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255257وفً تارٌخ  73941علً دمحم حسن علً العفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  73952دٌنا السٌد عبد الحمٌد امام حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  73994دمحم سعٌد دمحم مصطفى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  73993تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219ارٌخ وفً ت 73931هشام دمحم كمال رشٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  73324احمد رجب احمد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  73327شرٌف اٌهاب دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  73959وائل محمود رزق الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  73917شنوده ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بطرس مكرم -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  73947محب ٌوسف فهٌم بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  73965ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد غرٌب حبشى السٌد ، تاج -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  73962ادهم بدوي سمٌر حسن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  73973بك لٌده برلم   شعبان جالل ابراهٌم جالل ، تاجر فرد ،  س -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255229وفً تارٌخ  73346نجالء عبدالسٌد طلبه عبدالسٌد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  73934ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً فوزي عبد الستار علً المطوري ، تاج -  36

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  73991احمد دمحم ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  73934ده برلم   شلبى عطٌه شلبى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  73939دمحم بسطامً عبد العال ابراهٌم المٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  73353ك لٌده برلم   نرمٌن بشٌر رجب شحاته بصل ، تاجر فرد ،  سب -  75

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  73326عمر عبدالصادق على عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255229وفً تارٌخ  73333ده برلم   اسامه فهمى بخٌت عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25255229وفً تارٌخ  73344احمد دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  73953احمد رشاد عبد الراضى الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  73935طه علً طه علً حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  73956عمرو فتحً حجازي مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  73965حسام عبد الفتاح توفٌك غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73937وائل صبحى عبده امٌن ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255229وفً تارٌخ  73337دمحم ابراهٌم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25255229وفً تارٌخ  73345ابو عون احمد دمحمٌن ابو عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  73953اٌه سامى ابو الٌزٌد ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد25255255وفً تارٌخ  73931علً دمحم علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  73933مصطفً سعد عبد السالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع تم تع25255257وفً تارٌخ  73942عمر اسماعٌل علً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  73993احمد رشدى اسعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

ً تارٌخ وف 73356صٌدلٌة عمرو جمعه / عمرو جمعه عبدالحفٌظ دمحم على ابونعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25255223

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73312دمحم حامد دمحمٌن ابراهٌم لرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  73323دمحم حسان شولً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  49315صٌدلٌة د/ باسم محمود ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  73955هبه حسن حمزه سالمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  73956احمد عبد هللا على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  73932حسٌن جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امال ٌسرى -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255219وفً تارٌخ  73932عالء عبد التواب ابو العنٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  73935ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  73353شٌرٌن دمحم احمد الشراكى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255224وفً تارٌخ  73314سٌن عبد الباسط حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ح -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  73961السٌد كامل ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255217وفً تارٌخ  73971الشاذلى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ٌوسف -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  73352ماري برهٌدي روس رمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  73331البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى على محروس مجاهد -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255229وفً تارٌخ  73345رغده صبحى احمد الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ن المانونً  الكٌا 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

الى: اضافه السمه التجارٌه الدولٌه لتصنٌع  33462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  1

 ه  وتغلٌف الدواجن / منشاه فردٌ

الى: اضافه السمه التجارٌه روٌال كاب  35194تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  2

ROYALCAB   منشاه فردٌه 

الى: تعدل السمه التجارٌه الى كافترٌا  13547تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  3

 دلسٌه / منشاه فردٌه  االن

الى: تعدل االسم التجارى الى ابو عرب  43533تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  4

 لطباعه المنسوجات / عادل على عبد السالم على ابو عرب  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى سٌتى كار /  7395 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25255254،  فى تارٌخ :   -  5

 منشاه فردٌه  

 الى: حذف السمه التجارٌه   62666تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تعدل السمه التجارٌه الى هاى واى  65259تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  9

 لشحن البضائع والخدمات اللوجستٌه / منشاه فردٌه  

التجارٌة إلى / مؤسسه  الى: تم تعدٌل السمه 35539تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  3

 الفتح للفحم النباتى / منشاه فردٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / بترو  65159تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255257،  فى تارٌخ :   -  7

   prtroalex lubricantsالٌكس للزٌوت والشحوم 

الى: اضافه السمه التجارٌه مٌرمٌد  37292ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25255215ٌ،  فى تارٌخ :   -  15

 للمماوالت واستصالح االراضً / منشأه فردٌه  

الى: تم اضافة السمه التجارٌة / الحصاد  6716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  11

 الذهبى / منشاه فردٌة  

الى: اضافه االسم التجاري / هانً السٌد  69593تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  12

 لعموم االستٌراد والتصدٌر / هانً السٌد السٌد محمود السٌد  

 لسمه التجارٌه المدونه بالسجل  الى: حذف ا 62647تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  13

الى: تعدل االسم التجارى إلى / صٌدلٌة د/  34264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  14

 دمحم السٌد دمحم عبدالوهاب  

: تدون السمه التجارٌه اواندا الداره الى 39951تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  15

 المطاعم والكافترٌات / منشاه فردٌه  

الى: اضاف السمه التجارٌه مٌرفً  96255تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  16

MERVY   منشاة فردٌه/ 

الى: اضافه االسم التجاري / مؤسسه دردٌر  35365كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر25255219،  فى تارٌخ :   -  19

 للمماوالت / محمود حافظ دمحم دردٌر  

الى: تعدل السمه التجارٌه / برٌفت ترافل /  67251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  13

 منشاه فردٌه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافه السمه التجارٌه / البداٌه لتجاره  33633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255217،  فى تارٌخ :   -  17

 االمعاء الحٌوانٌه / منشاه فردٌه  

الى: تعدل السمه التجارٌه الى كرسبٌنو  31759تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255217،  فى تارٌخ :   -  25

 تجاره المالبس الجاهزه / منشاه فردٌه  لعموم التصدٌر و

الى: تعدل السمه التجارٌه الفتح لعموم  34953تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  21

 التصدٌر / منشاه فردٌه  

: تم اضافة السمه التجارٌة / فرست الى 22133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  22

 ترافٌل / منشاه فردٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / بٌور  42425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  23

 اٌر النظمه تكٌٌف الهواء  

الى: تعدل االسم التجارى الى اشرف لتجاره  63935الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة25255224،  فى تارٌخ :   -  24

 السٌارات / اشرف الدسولى ابراهٌم جلو  

الى: تعدل السمه التجارٌه / توبارا انتر  62241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  25

 نشاه فردٌه  ناشٌونال للمماوالت والتورٌدات العمومٌه / م

الى: اضافة السمة التجارٌة / فٌوتشر  73553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  26

 للمستلزمات الطبٌة  

   الى: تدون السمه التجارٌة / العظومه 65196تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  29

الى: تعدل السمه التجارٌه الى الخلٌج لبٌع  57255تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  23

 اجهزه التكٌٌف / منشاه فردٌه  

/ سفرٌات  الى: تم اضافة السمه التجارٌة 97371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  27

 للرحالت  

الى: اضافة السمه التجارٌة / الهدى  65555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  35

 لالستٌراد  

مور الى: تم اضافة السمه التجارٌة / سٌكا  35353تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  31

SIKA MORE   

الى: تعدل االسم التجارى إلى / مؤسسه  35353تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  32

 زهدى لبٌع المطابخ الجاهزة / عادل زهدى دمحم عبدالداٌم  

الى: اضافة السمه التجارٌة / سلطنه كوفى  43256تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255229،  فى تارٌخ :   -  33

 شوب  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى / اس  41353تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255229،  فى تارٌخ :   -  34

 دبلٌو نٌوٌورن فندٌنج / منشاه فردٌة  

الى: تعدل االسم التجارى الى عالء الدٌن  54291ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش25255229،  فى تارٌخ :   -  35

 محمود فرغلى محروس / معرض عالء الدٌن للموبٌلٌا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255256، وفى تارٌخ    22366توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  سامى سالم لاسم وشرٌكه  ،   - 1

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 6بتارٌخ  15136شطب بامر محو رلم 

تم    25255257، وفى تارٌخ    44711عدالن عبد العظٌم واسامه امٌن وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255257، وفى تارٌخ    44711دمحم عبدالعظٌم واسامة امٌن وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255257، وفى تارٌخ    44711اسامة امٌن وعدالن عبد العظٌم وامٌره حسٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255257، وفى تارٌخ    44711امه امٌن وشركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عدالن عبد العظٌم واس   - 5

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم    25255257فى تارٌخ ، و   44711دمحم عبدالعظٌم واسامة امٌن وشركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 



 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

   25255257، وفى تارٌخ    44711اسامة امٌن وعدالن عبد العظٌم وامٌره حسٌن  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 7بتارٌخ  15139تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    44937شركة االسكندرٌة للموبٌلٌات المدٌمه / فادى السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 صفٌتها نهائٌاتم فسخ الشركه وت 2525/  2/ 15بتارٌخ  15145تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    25255215

، وفى تارٌخ    93232شركه رحاب فتحى على سلٌمان وشرٌكها لالستٌراد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 11بتارٌخ  15142تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    25255211

تم    25255213، وفى تارٌخ    69362اٌمن صالح دمحم حجازى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 لترن التجاره نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15146محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255213خ ، وفى تارٌ   36656هند ضٌف وامانً شفٌك  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15143شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255213، وفى تارٌخ    14365دمحم مرسى ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15149السجل  شطب بامر محو رلم 

   25255219، وفى تارٌخ    11662حنان  عاشور وعصمت  عبدالعلٌم  وشرٌكهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  2525/  2/  19بتارٌخ  15159تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم 

تم    25255213، وفى تارٌخ    35545لسٌد احمد و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : السٌد مكرم ا   - 14

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 13بتارٌخ  15162محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  شطب    25255217، وفى تارٌخ    3543الناصر وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 17بتارٌخ  15165بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255217، وفى تارٌخ    37134المهند س جمال شٌحه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 السجل الى مطروحلنمل  2525/  2/  17بتارٌخ  15166السجل  شطب بامر محو برلم 

، وفى    37134تعدل اسم الشركة التجارى إلى / ربٌع سلومه وعبدالعزٌز سلومه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 لنمل السجل الى مطروح 2525/  2/  17بتارٌخ  15166تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم    25255217تارٌخ 

تم    25255225، وفى تارٌخ    29577ختار حلمى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عادل حسن والى واحمد م   - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 25بتارٌخ  15192محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم 

تم    25255225رٌخ ، وفى تا   35435شركة فاطمه عبد الرزاق دمحم وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 25بتارٌخ  15195محو/شطب السجل  شطب بامر محو 

،    1357شركه  زاٌد للعالفه  والبماله الجافه  السٌد عبدالحمٌد على زاٌد  وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

تم فسخ الشركه وتصفٌتها  2525/  2/ 25بتارٌخ  15167ل  شطب بامر محو رلم تم محو/شطب السج   25255225وفى تارٌخ 

 نهائٌا

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    91475منال احمد دمحم خطاب وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 شهرعنه تم فسخ الشركة نهائٌاوم 2525/  1335ملخصه مسجل برلم  2517/12/31السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    91475منال احمد دمحم خطاب وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 22

 بسبب فسخ الشركة نهائٌا 2525/2/23فى  15196السجل  شطب بامر محو رلم 

هندس / مراد احمد الدسولى احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها شركة الفرلان للمماوالت واالستثمار العمارى / م   - 23

تم  2525/  2/ 24بتارٌخ  15197تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    25255224، وفى تارٌخ    94536برلم : 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا



 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

، وفى تارٌخ    55261تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه المشروعات الفنٌه والصناعٌه / دمحم اشرف مرعً  ، شركة    - 24

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/  25بتارٌخ  15132تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم    25255225

/  5/ 11وعمد تعدٌل عرفً مؤرخ  2556/  4/  5بتارٌخ  1115اصبح عمد تكوٌن الشركه التضامن الثابت التارٌخ برلم    - 25

، وفى تارٌخ    55261ملخصه مسجل ومشهر عنه محكمه اسكندرٌه ابتدائٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  2556

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/  25بتارٌخ  15132تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو برلم    25255225

تم    25255226، وفى تارٌخ    7453امن  سبك لٌدها برلم : جرجس خلٌل وشرٌكته  نرجس  حلمى  ، شركة تض   - 26

 ومشهرعنه تم فسخ الشركة نهائٌا 2525/  196ملخصه مسجل برلم  2519/3/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى 

ا برلم : اصبحت الشركة شركة تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ ملخصه مسجل ومشهر عنه  ، شركة تضامن  سبك لٌده   - 29

/  196ملخصه مسجل برلم  2519/3/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ محرر فى    25255226، وفى تارٌخ    7453

 ومشهرعنه تم فسخ الشركة نهائٌا 2525

تم    25255226، وفى تارٌخ    7453جرجس خلٌل وشرٌكته  نرجس  حلمى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 بسبب فسخ الشركة نهائٌا 2525/2/26فى  15136لسجل  شطب بامر محو رلم محو/شطب ا

اصبحت الشركة شركة تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ ملخصه مسجل ومشهر عنه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

بسبب فسخ الشركة  2525/2/26فى  15136تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم    25255226، وفى تارٌخ    7453

 نهائٌا

تم محو/شطب    25255229، وفى تارٌخ    5314باسم ووائل دمحم عزت عبدالرحمن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2525/  2/ 29بتارٌخ  15137السجل  شطب بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    9796تعدل اسم الشركه الى السٌد عثمان اسماعٌل دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255252،

 25255252وفً تارٌخ   ، 9796ٌم اسماعٌل دمحم وشركاءهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عثمان اسماعٌل دمحم وابراه -  2

 جنٌه   5555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مه المالحه / المنتزة / توصٌة بسٌطة  اضافة السمه التجارٌة / مدرسة نٌو فٌوتشر الدولٌة  للفرع الكائن بعزبه البرنس خلف منط -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25255252وفً تارٌخ   ، 63357، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   4445555.555مالها ،

وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  تعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / المستمبل للخدمات التعلٌمٌة / مجدى صابر احمد خلٌفه -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255252وفً تارٌخ   ، 63357لٌدها برلم ،

 جنٌه   4445555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255252وفً تارٌخ   ، 63357نبٌل حسن عبدالعزٌز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   4445555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25255254رٌخ   ،وفً تا 75445شهاب الدٌن دمحم ابوعلى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

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



 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

 25255255وفً تارٌخ   ، 69454كوكتٌل لالستٌراد والتصدٌر / حسٌن محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   55555.555أس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال  25255257وفً تارٌخ   ، 73253رمضان عصمت على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   255555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255211وفً تارٌخ   ، 35352د شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،حمدى دمحم خلٌفه وشرٌكته للنمل المبر -  7

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 97537اسامه ٌحً كامل سوٌدان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

وفً تارٌخ    62653المنجى للتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

تعدل االسم التجارى الى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على المنجى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 62653برلم ،

 جنٌه   155555.555،

وفً تارٌخ    62653لتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،المنجى ل -  13

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

المنجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها تعدل االسم التجارى الى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على  -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 62653برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ   ، 53652دمحم ماجد احمد فؤاد محمود حٌدر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

تم تعدٌل رأس  25255216وفً تارٌخ   ، 36333اسالم دمحم احمد عبدالغفور وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1255555.555ا ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تعدل اسم الشركة التجارى إلى / فٌجن للهندسة والمماوالت / على الشناوى واسالم عبدالغفور واحمد الحلوانى شركة تضامن   -  19

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25255216وفً تارٌخ   ، 36333، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1255555.555مالها ،

تم  25255219وفً تارٌخ   ، 43653كافترٌا الباشا / دمحم دمحم فهمى احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

فهمى احمد عنهم  اٌهاب دمحم فهمى احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  تعدل االسم التجارى الى ورثه دمحم دمحم -  17

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255219وفً تارٌخ   ، 43653،

 جنٌه   55555.555،

 91569وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،نور الدٌن الشرٌف للتوزٌع وتجارة السٌارات ) نور الدٌن الشرٌف  -  25

  15555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255219وفً تارٌخ   ،

 جنٌه 

تارٌخ    وفً 91569تعدل اسم الشركة التجارى إلى / نور الدٌن الشرٌف وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   15555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255219،



 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

تعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / المركز الحدٌث لرسم المخ واالعصاب د/ عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش وشركاه  -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  25255219وفً تارٌخ   ، 39941توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   135555.555لٌصبح رأس مالها ،

 39941المركز الحدٌث لرسم المخ واالعصاب د/ احمد ضٌف ود/ نادٌة حافظ وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   135555.555لمال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ا 25255219وفً تارٌخ   ،

تعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / شركة طلعت للرحالت / عادل طلعت فرنسٌس وزكرٌا طلعت فرنسٌس شركة تضامن   -  24

:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر 25255217وفً تارٌخ   ، 7534، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   3555.555مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25255217وفً تارٌخ   ، 7534طارق طلعت فرنسٌس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   3555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    7534طلعت فرنسٌس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،طارق  -شركة طلعت للرحالت  -  26

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255217،

  وفً تارٌخ  7534شركة طلعت للرحالت / طارق طلعت فرنسٌس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   3555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255217،

وفً تارٌخ    36433تعدل االسم التجارى الى / عاصم دمحم عبدالموجود العٌاط وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   355555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:  25255217،

تم تعدٌل  25255217وفً تارٌخ   ، 36433دمحم عبد الموجود السٌد العٌاط و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   355555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 33315لسٌد احمد سعد هللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،رمضان ا -  35

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

تم تعدٌل  25255225ارٌخ   ،وفً ت 73465شركة روز فارما / انس دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

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

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ   ، 73465شركة روز فارما / انس دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

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

تم تعدٌل رأس  25255223وفً تارٌخ   ، 27312دمحم حسن جابر وشرٌكته / لٌون الٌن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

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

اصبحت الشركه توصٌه بسٌطه بموجب عمد تكوٌن ثابت التارٌخ ملخصه مسجل ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  34

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255223وفً تارٌخ   ، 27312برلم ،

 جنٌه   2555555.555،

وفً تارٌخ    66649حسن دروٌش لالستٌراد والتصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تامر حسن دروٌش و دمحم  -  35

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم المجموعة المتحدة لالنشاءات والمساحة مهندس / احمد صفوت عبد السالم وشركاه توص -  36

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255224وفً تارٌخ   ، 32652،

 جنٌه   215555.555،

 32652المجموعة المتحده  لالستشارات  الهندسٌة م / احمد صفوت عبد السالم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   215555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224وفً تارٌخ   ،



 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

وفً تارٌخ    31955شركة ماس للمالبس الجاهزة / اسامه صبرى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   25255224،

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ   ، 32237شركة دمحم مصطفى عبدالعزٌز وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

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

وفً تارٌخ    32237التجارى الى شركه دمحم مصطفى عبد العزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل االسم  -  45

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 55337،سامح ٌحًٌ ٌحًٌ النوبً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  41

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25255225وفً تارٌخ   ، 27155دمحم عبدالمنعم احمد وشرٌكه احمد عبدالمنعم احمد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   2555555.555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأش

اصبحت الشركة تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ وعمد تعدٌل عرفى غٌر ثابت التارٌخ ملخصة مسجل ومشهر عنة شركة  -  43

دٌل رأس المال لٌصبح تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تع 25255225وفً تارٌخ   ، 27155تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2555555.555رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اضافة السمه التجارٌة / مدرسة نٌو فٌوتشر الدولٌة  للفرع الكائن بعزبه البرنس خلف منطمه المالحه / المنتزة / ، توصٌة  -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  25255252وفً تارٌخ  63357رلم    بسٌطة ،  سبك لٌدها ب

وسمته التجارٌة /  -المنتزة ثان  -حوض سباهى  -( لسم سابع كازولى 1نمره ) -ش حوض برٌه ابولٌر الفولانى  334المطعه رلم 

 محافظه  -المدرسة االلمانٌة الجدٌده باالسكندرٌة 

تعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / المستمبل للخدمات التعلٌمٌة / مجدى صابر احمد خلٌفه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  2

ش  334تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المطعه رلم  25255252وفً تارٌخ  63357لٌدها برلم    

وسمته التجارٌة / المدرسة االلمانٌة  -المنتزة ثان  -حوض سباهى  -( لسم سابع كازولى 1) نمره -حوض برٌه ابولٌر الفولانى 

 محافظه  -الجدٌده باالسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  63357نبٌل حسن عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 -( لسم سابع كازولى 1نمره ) -ش حوض برٌه ابولٌر الفولانى  334نوان / المطعه رلم وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالع

 محافظه  -وسمته التجارٌة / المدرسة االلمانٌة الجدٌده باالسكندرٌة  -المنتزة ثان  -حوض سباهى 

وفً تارٌخ  3639ها برلم    الشركه المصرٌه اللبنانٌه للشٌكوالته والحلوٌات باتشى ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌد -  4

ش  41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / داخل زهران ماركت المنصورة الكائن فى  25255255

وتعٌٌن السٌد/ عمرو  -الستخدامه كمنفذ بٌع  -مدٌنه المنصورة  -الجٌش ) برج ابناء راشد والمسعود ( حى شرق المنصورة 

  -مدٌرا للفرع  - حسنى فراج عبدالمحسن دمحم

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  3639سوٌزا للشوكوالته والحلوٌات ) ش . م . م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

شد ش الجٌش ) برج ابناء را 41العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / داخل زهران ماركت المنصورة الكائن فى 

 -وتعٌٌن السٌد/ عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى فراج  -الستخدامه كمنفذ بٌع  -مدٌنه المنصورة  -والمسعود ( حى شرق المنصورة 

  -مدٌرا للفرع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25255255وفً تارٌخ  3639الشركة المصرٌة للشوكوالته والحلوٌات ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

ش الجٌش ) برج ابناء  41وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / داخل زهران ماركت المنصورة الكائن فى  تعدٌل العنوان ,

وتعٌٌن السٌد/ عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى  -الستخدامه كمنفذ بٌع  -مدٌنه المنصورة  -راشد والمسعود ( حى شرق المنصورة 

  -مدٌرا للفرع  -فراج 

تم  25255255وفً تارٌخ  3639شوكوالته والحلوٌات ) سوٌزا ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة المصرٌه لل -  9

ش الجٌش ) برج ابناء  41تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / داخل زهران ماركت المنصورة الكائن فى 

وتعٌٌن السٌد/ عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى  -الستخدامه كمنفذ بٌع  -مدٌنه المنصورة  -راشد والمسعود ( حى شرق المنصورة 

  -مدٌرا للفرع  -فراج 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  94554معتز احمد دمحم احمد سكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنه برج العرب الجدٌده  11رلم أ بلون 3ب ولطعه 12, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن لطعه 

 ونشاطه مصنع لتصنٌع الكرتون المضلع بكافه انواعه

تم  25255255وفً تارٌخ  32334اٌجٌبت سبورتس / سمر احمد رشدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 مساكن اعضاء هٌئة التدرٌس سموحة 3لى / الشمه بالدور الثانً من العمار تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان ا

 32334تعدل االسم التجارى الى / اٌجٌبت سبورتس / سمر احمد رشدى وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

مساكن  3شمه بالدور الثانً من العمار تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / ال 25255255وفً تارٌخ 

 اعضاء هٌئة التدرٌس سموحة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255257وفً تارٌخ  73464احمد وهٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

وهما   B, Aحى شرق المساحة  الـتأشٌر:   ، افتتاح  فرع كائن فى / مشروع جلٌم باى _ لسان جلٌم ( منطمة الفوود كورت بنطاق 

BURGER SPOT - CHICKIRA 

وفً تارٌخ  35177تعدل االسم التجارى الى / اشرف فاروق دمحم مختار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 سموحةش المشٌر دمحم على فهمى  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى /  25255215

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  35177شركه اشرف فاروق دمحم مختار وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ش المشٌر دمحم على فهمى سموحة 19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى / 

وفً تارٌخ  35177اه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى الى / اشرف فاروق دمحم مختار وشرك -  14

 ش المشٌر دمحم على فهمى سموحة 19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى /  25255215

م تعدٌل ت 25255215وفً تارٌخ  35177شركه اشرف فاروق دمحم مختار وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ش المشٌر دمحم على فهمى سموحة 19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن فى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25255211وفً تارٌخ  24334خضر و شاكر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 زٌزٌنٌا لسم الرمل اول 2و1بالدور الثانى غرفه  252طرٌك الحرٌه شمه  651، نمل المركز الرئٌسى الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  24334ا برلم    شاكر وخضر وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌده -  19

 زٌزٌنٌا لسم الرمل اول 2و1بالدور الثانى غرفه  252طرٌك الحرٌه شمه  651وصف الـتأشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى الى 

 25255211ً تارٌخ وف 24334ٌعدل االسم التجارى الى / شرٌف شاكر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

زٌزٌنٌا  2و1بالدور الثانى غرفه  252طرٌك الحرٌه شمه  651تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى الى 

 لسم الرمل اول

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   25255211وفً تارٌخ  24334خضر و شاكر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 زٌزٌنٌا لسم الرمل اول 2و1بالدور الثانى غرفه  252طرٌك الحرٌه شمه  651، نمل المركز الرئٌسى الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  24334شاكر وخضر وشرٌكتهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 زٌزٌنٌا لسم الرمل اول 2و1بالدور الثانى غرفه  252مه طرٌك الحرٌه ش 651الـتأشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى الى 



 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

 25255211وفً تارٌخ  24334ٌعدل االسم التجارى الى / شرٌف شاكر وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

زٌزٌنٌا  2و1ى غرفه بالدور الثان 252طرٌك الحرٌه شمه  651تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى الى 

 لسم الرمل اول

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  34441شرٌف شاكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 زٌزٌنٌا لسم الرمل اول 4و 3الدور الثانى غرفه  252طرٌك الحرٌه شمه  651الـتأشٌر:   ، نمل المركز الرئٌسى الى 

وفً تارٌخ  62653ى للتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المنج -  23

طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  22.5الكلٌو  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / رلم  25255212

 لسم -الطرٌك بجوار شركة جهٌنه 

رى الى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على المنجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها تعدل االسم التجا -  24

 22.5الكلٌو  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / رلم  25255212وفً تارٌخ  62653برلم    

 سمل -طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى الطرٌك بجوار شركة جهٌنه 

وفً تارٌخ  62653المنجى للتجارة / على مصطفى على المنجى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى  22.5الكلٌو  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / رلم  25255212

 لسم -الطرٌك بجوار شركة جهٌنه 

ل االسم التجارى الى / المنجى للتجارة والتوكٌالت / على مصطفى على المنجى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها تعد -  26

 22.5الكلٌو  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / رلم  25255212وفً تارٌخ  62653برلم    

 لسم -كة جهٌنه طرٌك اسكندرٌة مطروح لبلى الطرٌك بجوار شر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  39536عالء دمحم فوزى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

  -داخل مصنع شركة فودٌكو  7الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / الفردان كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  55913لم    احمد رجب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  23

 لسم  -مٌامى  -برج صابرٌن ش امٌن خٌرت الغندور  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / الدور االرضى محل رلم 

وفً  61959لم    الشركة المصرٌة للخدمات الصناعٌة / شٌرٌن دمحم البدرى وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها بر -  27

 ش مصطفى كامل سموحة  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع الى /  25255213تارٌخ 

 61959تعدل االسم التجارى /المصرٌة للخدمات الصناعٌة على البدرى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 ش مصطفى كامل سموحة  21نوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان الفرع الى / تم تعدٌل الع 25255213وفً تارٌخ 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  53652دمحم ماجد احمد فؤاد محمود حٌدر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  -ش طلعت حرب  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / 

 91569نور الدٌن الشرٌف للتوزٌع وتجارة السٌارات ) نور الدٌن الشرٌف وشرٌكه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع / عمارات الدلتا شارع البرت االول سموحة  25255219وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  91569نور الدٌن الشرٌف وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل اسم الشركة التجارى إلى /  -  33

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع / عمارات الدلتا شارع البرت االول سموحة  25255219

 91569ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    نور الدٌن الشرٌف للتوزٌع وتجارة السٌارات ) نور الدٌن الشرٌف وشرٌكه ( ، شرك -  34

بٌفرلى  -سودٌن  -سترٌب مول   Eتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المبنى  25255219وفً تارٌخ 

  -الشٌخ زاٌد  -هٌلز 

وفً تارٌخ  91569ا برلم    تعدل اسم الشركة التجارى إلى / نور الدٌن الشرٌف وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  35

الشٌخ  -بٌفرلى هٌلز  -سودٌن  -سترٌب مول   Eتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المبنى  25255219

  -زاٌد 



 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

ن , تم تعدٌل العنوا 25255213وفً تارٌخ  33522احمد فتحى جالل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

الدور  4متر ( بالشمه الكائنه رلم  45وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / واحد غرفه والمنافع بالدور الخامس ) مساحه 

لسم  -جناكلٌس   -طرٌك الحرٌة  623بعمارة سٌكون رٌزٌدنس بالعمار رلم  -الخامس والسادس علوى بعد المٌزانٌن )فٌالدوبلكس ( 

 اول 

تم  25255217وفً تارٌخ  32931الدولٌة / رٌم ضٌاء الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     المصرٌة -  39

بندر لنا امام لاعه رٌفان الدور االول   - 15تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / بالعمار ش السالم حوض 

 - 2شمه  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  67723توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة الشرٌف للتسوٌك ، -  33

 لسم -سٌتى سنتر   IK09الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / وحده رلم 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255217وفً تارٌخ  67723شركة الشرٌف للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 لسم  -سموحه  -بمٌدان فٌكتور عمانوٌل  -زهران سٌتى مول  -  A 1.2.3.6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255217وفً تارٌخ  67723شركة الشرٌف للتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 لسم  -جراند بالزا  -ور السفلى بسان استٌفانو الدور الد 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  1731لسنه  157نجا اوم للمالبس الجاهزة ش م م خاضعه الحكام المانون  -  41

اشارع سورٌا  أ  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز العام /  25255225وفً تارٌخ  66335برلم    

  -رشدي 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  66335نبٌله نجٌب مهنا وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -نجا اوم  -  42

  -أ اشارع سورٌا  رشدي  19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز العام / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255225وفً تارٌخ  66335نجا اوم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

  -أ اشارع سورٌا  رشدي  19عنوان المركز العام / 

والئحته التنفٌذٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  1731لسنه  157نجا اوم للمالبس الجاهزة ش م م خاضعه الحكام المانون  -  44

أ اشارع سورٌا   19تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز العام /  تم 25255225وفً تارٌخ  66335برلم    

  -رشدي 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  66335نبٌله نجٌب مهنا وشركاها ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -نجا اوم  -  45

  -أ اشارع سورٌا  رشدي  19العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عنوان المركز العام / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25255225وفً تارٌخ  66335نجا اوم ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

  -أ اشارع سورٌا  رشدي  19عنوان المركز العام / 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  27312دمحم حسن جابر وشرٌكته / لٌون الٌن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

شمه بالدور  -المرٌة الثانٌة  -ابٌس  -فرع من الطرٌك الزراعى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان إلى / ش تٌمور مت

  -االرضى بحدٌمه 

اصبحت الشركه توصٌه بسٌطه بموجب عمد تكوٌن ثابت التارٌخ ملخصه مسجل ومشهر عنه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  43

تعدٌل العنوان إلى / ش تٌمور متفرع من  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم 25255223وفً تارٌخ  27312برلم    

  -شمه بالدور االرضى بحدٌمه  -المرٌة الثانٌة  -ابٌس  -الطرٌك الزراعى 

المجموعة المتحدة لالنشاءات والمساحة مهندس / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  47

مصطى  -ش دمحم امٌن شهٌب  11عنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / تم تعدٌل ال 25255224وفً تارٌخ  32652

 -سٌدى جابر  -الدور االول   -كامل 



 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

المجموعة المتحده  لالستشارات  الهندسٌة م / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

مصطى  -ش دمحم امٌن شهٌب  11لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / تم تعدٌل ا 25255224وفً تارٌخ  32652

 -سٌدى جابر  -الدور االول   -كامل 

المجموعة المتحدة لالنشاءات والمساحة مهندس / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

مصطى  -ش دمحم امٌن شهٌب  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  32652

 -سٌدى جابر  -الدور الثالث  -كامل 

المجموعة المتحده  لالستشارات  الهندسٌة م / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

مصطى  -ش دمحم امٌن شهٌب  11ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / تم تعدٌ 25255224وفً تارٌخ  32652

 -سٌدى جابر  -الدور الثالث  -كامل 

 25255225وفً تارٌخ  27155دمحم عبدالمنعم احمد وشرٌكه احمد عبدالمنعم احمد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 لسم  -ش مطر  -ط مشروع ناصر  -:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / الطرٌك الدائرى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر

اصبحت الشركة تضامن بموجب عمد ثابت التارٌخ وعمد تعدٌل عرفى غٌر ثابت التارٌخ ملخصة مسجل ومشهر عنة ، شركة  -  54

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  27155تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم  -ش مطر  -ط مشروع ناصر  -الطرٌك الدائرى 

وفً تارٌخ  31559تعدل االسم التجاري للشركه / مدحت شرف وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ابن النفٌس المعموره لسم المنتزةتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً / ش  25255229

تم تعدٌل  25255229وفً تارٌخ  31559سامح ممدوح ودمحم نجاتى وشركاؤهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً / ش ابن النفٌس المعموره لسم المنتزة

 25255229وفً تارٌخ  31559شرف وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل االسم التجارى إلى / مدحت  -  59

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الً / ش ابن النفٌس المعموره لسم المنتزة

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

للتجارة والتوزٌع ورثه موسى السٌد مندور الحوفى /                      كرٌم موسى الحوفى وشركاه ،  االلمانٌه              -  1

شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر وتعدل النشاط الى التجاره وتوزٌع االدوات المنزلٌه ومشتماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,25255252وفً تارٌخ  55163

عماد محمود العرٌان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها  -شركه اكسبرٌس للتجاره والمماوالت  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255253وفً تارٌخ  35974برلم   

بسٌطة  تم اضافة نشاط / التسوٌك العمارى دون الدعاٌة واالعالن ماعدا التسوٌك شهاب الدٌن دمحم ابوعلى وشركاه ، توصٌة  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255254وفً تارٌخ  75445االلكترونى وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

غرض الشركة لٌصبح / استصالح واستزراع وتنمٌه االراضى دمحم حافظ بدوى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255254وفً تارٌخ  63367الصحراوٌة والبور ،  سبك لٌدها برلم   

وتنمٌه تعدل الكٌان المانونى الى توصٌه بسٌطه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح / استصالح واستزراع  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 25255254وفً تارٌخ  63367االراضى الصحراوٌة والبور ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 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

معتز احمد دمحم احمد سكر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تصنٌع الكرتون المضلع بكافه انواعه لٌصبح غرض الشركه  -  6

وفً  94554لٌف وعموم االستٌراد والتصدٌر وتصنٌع الكرتون المضلع بكافه انواعه ،  سبك لٌدها برلم   تجاره مواد التعبئه والتغ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255255تارٌخ 

ال رمضان عصمت على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى المٌام باعمال مماوالت عامه وتورٌدات عامه فى مج -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255257وفً تارٌخ  73253النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل االسم التجارى إلى / شركة دمحم ابراهٌم دمحم سلٌمان دمحم الملشانى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / تجارة  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 25255211وفً تارٌخ  32119دها برلم   المستلزمات الطبٌه والتصدٌر ،  سبك لٌ

 بسٌطة

شركه دمحم ابراهٌم سلٌمان دمحم الملشانى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم اضافة نشاط / تجارة المستلزمات الطبٌه والتصدٌر ،   -  7

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  32119سبك لٌدها برلم   

اسامه ٌحً كامل سوٌدان وشرٌكه ، شركة تضامن  حذف نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط  / تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  97537وخدمات شحن ونمل ،  سبك لٌدها برلم   

د البرلسً ، شركة تضامن  تعدل النشاط الى عموم التصدٌر ومماوالت النمل والتورٌد وتورٌد مستلزمات مجدى على السٌ -  11

اصالح اطارت السٌارات وتجدٌد واصالح اطارات السٌارات وزٌوت وشحوم واجهزه تتبع انذار ومرالبه السٌارات فٌما عدا 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255213وفً تارٌخ  63724الكامٌرات الالسلكٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ٌسرى الشافعى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الى تجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه وصٌانه االجهزه والتوكٌالت  -  12

تم تعدٌل 25255216تارٌخ وفً  63337التجارٌه فٌما عدا االدوٌه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الجمعٌة التعاونٌة االنتاجٌة لصٌانة ونظافة  المنشات بمحافظة االسكندرٌة ، جمعٌة تعاونٌة  الغاء االنشطه التالٌة  / تصنٌع  -  13

المواد واالدوات الالزمه لمكافحه الحشرات ومواد النظافه ، تورٌد وتصنٌع المخلفات الناتجه عن عملٌات النظافه ، تطوٌر الموارد 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  جمعٌة تعاونٌة25255213وفً تارٌخ  93395درٌب ،  سبك لٌدها برلم   البشرٌة والت

شركه دمحم سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اتخاذ نشاط التسوٌك لٌصبح النشاط كاالتى التوكٌالت التجارٌه والمماوالت  -  14

وفً  75754عدا الدعاٌه واالعالن عن هذا النشاط ،  سبك لٌدها برلم   والتصدٌر والتسوٌك فٌما عدا التسوٌك االلكترونى وما

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225تارٌخ 

شركة روز فارما / انس دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التجاره والتوزٌع والتورٌدات فى مجال االدوٌه  -  15

مكمالت الغذائٌه الطبٌه الخاصه واالعشاب الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات واالغذٌه البشرٌه والبٌطرٌه وال

الطبٌه واالعالف والمستلزمات الطبٌه واالجهزه الطبٌه والخامات الطبٌه والصٌدلٌه والكٌماوٌات الطبٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى 

تم تعدٌل النشاط 25255225وفً تارٌخ  73465كل ماسبك ،  سبك لٌدها برلم   الغٌر واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ل

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة روز فارما / انس دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التجاره والتوزٌع والتورٌدات فى مجال االدوٌه  -  16

صه واالعشاب الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات واالغذٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمكمالت الغذائٌه الطبٌه الخا

الطبٌه واالعالف والمستلزمات الطبٌه واالجهزه الطبٌه والخامات الطبٌه والصٌدلٌه والكٌماوٌات الطبٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى 

تم تعدٌل النشاط 25255225وفً تارٌخ  73465  الغٌر واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه لكل ماسبك ،  سبك لٌدها برلم 

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

الحسام لالستٌراد  والتصدٌر والتوكٌالت  التجارٌه / فاوى جابر وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط إلى / عموم  -  19

تجارى وعموم التصدٌر لكافة السلع المسموح التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتسوٌك ماعدا التسوٌك االلكترونى والتمثٌل ال

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  5245بتصدٌرها والوكاالت التجارٌة والتسوٌك والتمثٌل التجارى ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن



 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

ام الدٌن فاوى ( ، شركة تضامن  تم تعدٌل شركة الحسام لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) خالد جابر خلف وحس -  13

النشاط إلى / عموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتسوٌك ماعدا التسوٌك االلكترونى والتمثٌل التجارى وعموم التصدٌر لكافة 

تم 25255224ٌخ وفً تار 5245السلع المسموح بتصدٌرها والوكاالت التجارٌة والتسوٌك والتمثٌل التجارى ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

المجموعة المتحدة لالنشاءات والمساحة مهندس / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط /  -  17

الهندسٌة  االستشارات الهندسٌة لٌصبح غرض الشركة المجاالت الخاصه بالتصمٌم االنشائى الهندسى واالعمال المساحٌة

وفً تارٌخ  32652واالستشارات الهندسٌة ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255224

ة بسٌطة  اضافة نشاط / االستشارات المجموعة المتحده  لالستشارات  الهندسٌة م / احمد صفوت عبد السالم وشركاه ، توصٌ -  25

الهندسٌة لٌصبح غرض الشركة المجاالت الخاصه بالتصمٌم االنشائى الهندسى واالعمال المساحٌة الهندسٌة واالستشارات الهندسٌة 

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  32652ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  55337سامح ٌحًٌ ٌحًٌ النوبً وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل النشاط الى تصدٌر فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25255225

سٌطة  تعدل النشاط الً / عموم االستٌراد والتصدٌر تعدل االسم التجاري للشركه / مدحت شرف وشرٌكه ، توصٌة ب -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255229وفً تارٌخ  31559والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

كٌالت التجارٌه ،  سامح ممدوح ودمحم نجاتى وشركاؤهم ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الً / عموم االستٌراد والتصدٌر والتو -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255229وفً تارٌخ  31559سبك لٌدها برلم   

تعدل االسم التجارى إلى / مدحت شرف وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط الً / عموم االستٌراد والتصدٌر  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25255229ً تارٌخ وف 31559والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  66335والئحته التنفٌذٌه ، سبك لٌدها برلم    1731لسنه  157لمانون نجا اوم للمالبس الجاهزة ش م م خاضعه الحكام ا -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة مساهمة25255225تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25255225وفً تارٌخ  66335نبٌله نجٌب مهنا وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -نجا اوم  -  2

 : شركة مساهمةالتأشٌر

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة مساهمة25255225وفً تارٌخ  66335نجا اوم ، سبك لٌدها برلم    -  3

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل االسم التجارى  39362اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  25255252،  فى تارٌخ :   -  1

 الى شركه دروٌش للمنشات الفندلٌه والمحال العامه / فندق مٌرامار / خالد دروٌش وشركاه

الى: تعدل اسم الشركه الى  9796توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  2

 د عثمان اسماعٌل دمحم وشركاهالسٌ

الى: اضافة السمه التجارٌة  63357توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  3

 / مدرسة نٌو فٌوتشر الدولٌة  للفرع الكائن بعزبه البرنس خلف منطمه المالحه / المنتزة /

الى: تعدل اسم الشركة  63357توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  4

 التجارى لٌصبح / المستمبل للخدمات التعلٌمٌة / مجدى صابر احمد خلٌفه وشركاه

الى: تعدل االسم التجارى  32334الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة  25255255،  فى تارٌخ :   -  5

 الى / اٌجٌبت سبورتس / سمر احمد رشدى وشرٌكتها

الى: تعدل االسم التجارى  35177شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215،  فى تارٌخ :   -  6

 الى / اشرف فاروق دمحم مختار وشركاه

الى: تم تعدٌل االسم  32119توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255211: ،  فى تارٌخ   -  9

 التجارى إلى / شركة دمحم ابراهٌم دمحم سلٌمان دمحم الملشانى وشرٌكه

ل االسم التجارى الى: تعد 33726شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255211،  فى تارٌخ :   -  3

 الى اجٌال للتخاطب وتنمٌه المهارات والمٌاس النفسى / فاتن مصطفى وشرٌكتها

الى: تعدل االسم التجارى  61959توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255213،  فى تارٌخ :   -  7

 /المصرٌة للخدمات الصناعٌة على البدرى وشرٌكته

الى: تعدل اسم الشركة  91569شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255219فى تارٌخ :  ،   -  15

 التجارى إلى / نور الدٌن الشرٌف وشرٌكٌه

الى: تعدل اسم الشركة  39941توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255219،  فى تارٌخ :   -  11

 لتجارى لٌصبح / المركز الحدٌث لرسم المخ واالعصاب د/ عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش وشركاها

الى: تعدل االسم التجارى  43653توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255219،  فى تارٌخ :   -  12

 حمد وشركاهالى ورثه دمحم دمحم فهمى احمد عنهم  اٌهاب دمحم فهمى ا

الى: تعدل اسم الشركة  7534شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255217،  فى تارٌخ :   -  13

 التجارى لٌصبح / شركة طلعت للرحالت / عادل طلعت فرنسٌس وزكرٌا طلعت فرنسٌس

الى: تعدل اسم الشركة  56251اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل   25255225،  فى تارٌخ :   -  14

 التجارى إلى / على دمحم خالف على وشركاه

الى: تعدل اسم الشركة  56251شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  15

 التجارى إلى / على دمحم خالف على وشركاه

الى: نجا اوم للمالبس  66335شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225رٌخ : ،  فى تا  -  16

 والئحته التنفٌذٌه 1731لسنه  157الجاهزة ش م م خاضعه الحكام المانون 



 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

الى: نجا اوم للمالبس  66335شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  19

 والئحته التنفٌذٌه 1731لسنه  157الجاهزة ش م م خاضعه الحكام المانون 

الى: تعدل االسم التجارى  33924شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  13

 فى جروب (الى / مصطفى حسام الدٌن مصطفى عبدالعال وشرٌكته ) المصط

الى: تعدل االسم التجارى  32237شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255224،  فى تارٌخ :   -  17

 الى شركه دمحم مصطفى عبد العزٌز وشرٌكه

لى: تعدل االسم التجاري ا 31559توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255229،  فى تارٌخ :   -  25

 للشركه / مدحت شرف وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// رفع اسم الشرٌن المتضامن عثمان اسماعٌل دمحم من الشركه لوفاته  -  1

  62555515255952ام للشركه كل من كشركاء متضامنٌن وهم السٌد عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومىانضم - 2وانضمام ورثته 

والسٌد / سمٌر عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى  23654122651449والسٌده / زٌنب الحداد غفٌر عبد المغٌث برلم لومى 

والسٌد / صباح عثمان  26512295255521ىوالسٌده/ ماجده عثمان اسماعٌل دمحم ابراهٌم برلم لوم 2575117525294

 9796برلم       25255252والسٌد / دمحم عثمان اسماعٌل دمحم ، تارٌخ :   26352142651251اسماعٌل دمحم برلم لومى 

اته عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// رفع اسم الشرٌن المتضامن عثمان اسماعٌل دمحم من الشركه لوف -  2

  62555515255952انضمام للشركه كل من كشركاء متضامنٌن وهم السٌد عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى - 2وانضمام ورثته 

والسٌد / سمٌر عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى  23654122651449والسٌده / زٌنب الحداد غفٌر عبد المغٌث برلم لومى 

والسٌد / صباح عثمان  26512295255521اعٌل دمحم ابراهٌم برلم لومىوالسٌده/ ماجده عثمان اسم 2575117525294

 9796برلم       25255252والسٌد / دمحم عثمان اسماعٌل دمحم ، تارٌخ :   26352142651251اسماعٌل دمحم برلم لومى 

ه عثمان اسماعٌل دمحم والسٌده / عز 29653242651357عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  برلم لومى  -  3

والسٌده / نعمه عثمان  29559535255257والسٌده / حنان عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى  29256295255442برلم لومى 

/// ورفع  235552575255474والسٌد / احمد عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى   23552575255362اسماعٌل دمحم برلم لومى 

اهٌم اسماعٌل دمحم من الشركه لوفاته وانضمام ورثته  وانضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد وانضمام اسم الشرٌن المتضامن ابر

 9796برلم       25255252السٌده / سمٌره السٌد عبد العال ، تارٌخ :  - 1الشركاء المتضامنون الى الشركه وهم 

والسٌده / عزه عثمان اسماعٌل دمحم  29653242651357عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  برلم لومى  -  4

والسٌده / نعمه عثمان  29559535255257والسٌده / حنان عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى  29256295255442برلم لومى 

 /// ورفع 235552575255474والسٌد / احمد عثمان اسماعٌل دمحم برلم لومى   23552575255362اسماعٌل دمحم برلم لومى 

اسم الشرٌن المتضامن ابراهٌم اسماعٌل دمحم من الشركه لوفاته وانضمام ورثته  وانضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد وانضمام 

 9796برلم       25255252السٌده / سمٌره السٌد عبد العال ، تارٌخ :  - 1الشركاء المتضامنون الى الشركه وهم 

والسٌد / دمحم ابراهٌم اسماعٌل   24215251351955ٌر و شرٌن  صالح برلم لومى عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مد -  5

والسٌد / ٌسرى  26653255255935والسٌد / اشرف ابراهٌم اسماعٌل دمحم برلم لومى  26456165255339دمحم برلم لومى 

م اسماعٌل دمحم برلم لومى والسٌد / احمد ابراهٌ   26553235255373ابراهٌم اسماعٌل دمحم برلم لومى             

ورفع اسم شرٌن موصى من الشركه لوفاته  وتخارج ورثته/// وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن 29611135255533

 9796برلم       25255252المتضامن / السٌد عثمان اسماعٌل دمحم منفردا وله فى ذالن اوسع السلطات الداره الشركه ، تارٌخ : 

والسٌد / دمحم ابراهٌم اسماعٌل   24215251351955عٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  صالح برلم لومى عثمان اسما -  6

والسٌد / ٌسرى  26653255255935والسٌد / اشرف ابراهٌم اسماعٌل دمحم برلم لومى  26456165255339دمحم برلم لومى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والسٌد / احمد ابراهٌم اسماعٌل دمحم برلم لومى    26553235255373ابراهٌم اسماعٌل دمحم برلم لومى             

ورفع اسم شرٌن موصى من الشركه لوفاته  وتخارج ورثته/// وتعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن 29611135255533

 9796لم   بر    25255252المتضامن / السٌد عثمان اسماعٌل دمحم منفردا وله فى ذالن اوسع السلطات الداره الشركه ، تارٌخ : 

عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله فى ذلن حك تمثٌل   -  9

الشركه امام البنون من فتح حسابات وغلمها واصدار الشٌكات وصرفها واالٌداع والسحب من الحسابات وكافه اعمال البنون وكذلن 

ود الشراء الصول الشركه وله حك االلتراض والرهن او التصرف فً اصول الشركه منفردا ، تارٌخ : التولٌع علً كافه عم

 9796برلم       25255252

عثمان اسماعٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله فى ذلن حك تمثٌل   -  3

الشركه امام البنون من فتح حسابات وغلمها واصدار الشٌكات وصرفها واالٌداع والسحب من الحسابات وكافه اعمال البنون وكذلن 

الصول الشركه وله حك االلتراض والرهن او التصرف فً اصول الشركه منفردا ، تارٌخ : التولٌع علً كافه عمود الشراء 

 9796برلم       25255252

نافع ابراهٌم دمحمٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// ادارة الشركة وحك التولٌع عنها موكوله للسٌد المهندس / نافع  -  7

او من ٌفوضه او وكٌله كما اتفك جمٌع الشركاء على ان ٌنٌب السٌد المهندس / نافع ابراهٌم ابراهٌم دمحمٌن دمحم نافع الطرف االول 

ت دمحمٌن دمحم نافع  عنه السٌد المهندس / شهاب نافع ابراهٌم دمحمٌن دمحم نافع  فى االدارة والتولٌع والتعامل مع البنون وفتح الحسابا

ٌن المتضامن / عمر نافع ابراهٌم دمحمٌن دمحم نافع  له نفس الصالحٌات مع الشرٌن والتولٌع على الشٌكات وصرفها وكذا بالنسبة للشر

 75575برلم       25255252الثانً مجتمعٌن ، تارٌخ : 

نافع ابراهٌم دمحمٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌثن بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر منهم فى  -  15

لشركة ومصلحتها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن وبٌع عمارات الشركة او الحصول سبٌل تحمٌك غرض ا

على لروض للشركة فٌكون للطرف االول المتضامن / نافع ابراهٌم دمحمٌن دمحم نافع  او من ٌفوضه او وكٌله بموجب تفوٌض او 

عمال التى تصدر منهم باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم فى سبٌل ذلن وكالة لانونٌة كما اتفك جمٌع الشركاء على ان تكون اال

 75575برلم       25255252حك تمثٌل الشركة التمثٌل المانونً امام كافة الجهات الحكومٌة ، تارٌخ : 

المصرٌة وبصفة نافع ابراهٌم دمحمٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وغٌر الحكومٌة والمطاع الخاص والبنون االجنبٌه و -  11

عامة للمدٌر او من ٌنوب عنه كافة الصالحٌات فى تمثٌل الشركة التمثٌل المانونً امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

واتخاذ كافة االجراءات التى ٌراها فى صالح الشركة وله حك توكٌل الغٌر فى بعض او كل ذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

 75575برلم       25255252لشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : منه بعنوان ا

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك الشركاء على ان تكون  -  12

للسٌد / نبٌل حسن  ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر والبنون المصرٌة  2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب 

 63357برلم       25255252ركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : عن جمٌع الش

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك الشركاء على ان تكون  -  13

لح والمؤسسات والهٌئات تكون للسٌد / نبٌل حسن ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصا

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر والبنون المصرٌة  2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

لتعلٌمٌة وٌنوب واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون ا

 63357برلم       25255252عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك الشركاء على ان تكون  -  14

وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للسٌد / نبٌل حسن  ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر والبنون المصرٌة  2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

لن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذ

 63357برلم       25255252عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك الشركاء على ان  -  15

كة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للسٌد / نبٌل حسن تكون ادارة الشر

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر والبنون المصرٌة  2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح 

 63357برلم       25255252عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

ك الشركاء على ان مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتف -  16

تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للسٌد / نبٌل حسن 

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر والبنون المصرٌة  2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

ما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب واالجنبٌة فٌ

 63357برلم       25255252عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

دلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك الشركاء على ان مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تع -  19

تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للسٌد / نبٌل حسن 

غٌر والبنون المصرٌة وهو الذى ٌمثلها لدى ال 2517/15/31عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب 

 63357برلم       25255252عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

اهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك نبٌل حسن عبدالعزٌز ابر -  13

الشركاء على ان تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون 

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر  2517/15/31ذا العمد وحتى للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ ه

والبنون المصرٌة واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون 

 63357برلم       25255252التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك  -  17

الشركاء على ان تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون 

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر  2517/15/31حسن عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى للسٌد / نبٌل 

والبنون المصرٌة واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون 

 63357برلم       25255252ت تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءا

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، اتفك  -  25

ة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون الشركاء على ان تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكاف

وهو الذى ٌمثلها لدى الغٌر  2517/15/31للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز بصفته مدٌر معٌن للشركة من تارٌخ هذا العمد وحتى 

لشئون والبنون المصرٌة واالجنبٌة فٌما ٌخص المعامالت المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها وذلن فى كل ماٌتعلك با

 63357برلم       25255252التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات تسجٌل واشهار الشركة واستصدار ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة كما  -  21

ء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك التعالد مع ٌكون له حك التولٌع على عمود الشرا

اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، 

بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من 

 63357برلم       25255252التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة كما  -  22

التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك التعالد مع ٌكون له حك 

اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، 

ل الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه اما اعمال التصرف التى تمس اصو

 63357برلم       25255252التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

الشركة كما كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة نشاط  -  23

ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك التعالد مع 
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 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، 

ال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه اما اعم

 63357برلم       25255252التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

وافمات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التصارٌح والتراخٌص والم -  24

كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك 

غراض واهداف التعالد مع اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع ا

الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او 

 63357برلم       25255252تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

رٌن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  25

كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك 

فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف  التعالد مع اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة

الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او 

 63357برلم       25255252تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة مجدى صابر احمد  -  26

كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله حك 

ا للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف التعالد مع اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبم

الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او 

 63357 برلم      25255252تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة  -  29

نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى 

اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض  وله حك التعالد مع

واهداف الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى 

 63357برلم       25255252الشركاء الذٌن ، تارٌخ :  اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة  -  23

امام مصلحه الشهر العمارى  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها

وله حك التعالد مع اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض 

 واهداف الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى

 63357برلم       25255252اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة  -  27

اء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها امام مصلحه الشهر العمارى نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشر

وله حك التعالد مع اصحاب الخبره من العاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض 

بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى  واهداف الشركة ، اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من

 63357برلم       25255252اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه النسبه هى النسبه  -  35

تلغى جمٌع  2517/11/1لموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من المعتمده ل

تكون ادارة الشركة  2517/11/1الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من 

ومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحك

 63357برلم       25255252صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : 

سبه هى النسبه كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه الن -  31

تلغى جمٌع  2517/11/1المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

تكون ادارة الشركة  2517/11/1الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من 
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ها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى وتمثٌل

 63357برلم       25255252صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : 

كة فى هذا العمد وهذه النسبه هى النسبه كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌملكون ثلثى راس مال الشر -  32

تلغى جمٌع  2517/11/1المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

تكون ادارة الشركة  2517/11/1الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من 

وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى 

 63357برلم       25255252صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : 

شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه النسبه هى مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  33

 2517/11/1النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

تكون  2517/11/1على انه اعتبارا من  تلغى جمٌع الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا

ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن 

 63357برلم       25255252السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : 

مد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه النسبه هى مجدى صابر اح -  34

 2517/11/1النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

تكون  2517/11/1عزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من تلغى جمٌع الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدال

ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن 

 63357رلم   ب    25255252السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه النسبه هى  -  35

 2517/11/1النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

تكون  2517/11/1المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من تلغى جمٌع الصالحٌات 

ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون للشرٌن المتضامن 

 63357برلم       25255252عامالت ، تارٌخ : السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص الم

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه  -  36

انه اعتبارا من النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة 

تلغى جمٌع الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من  2517/11/1

تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون  2517/11/1

 63357برلم       25255252السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : للشرٌن المتضامن 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه  -  39

النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشركة انه اعتبارا من 

ات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من تلغى جمٌع الصالحٌ 2517/11/1

تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون  2517/11/1

 63357برلم       25255252المعامالت ، تارٌخ : للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد وهذه  -  33

كة انه اعتبارا من النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، واتفك الشر

تلغى جمٌع الصالحٌات المخوله للسٌد / نبٌل حسن عبدالعزٌز والغاء تعٌٌنه مدٌرا معٌنا على انه اعتبارا من  2517/11/1

تكون ادارة الشركة وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وكافة المصالح والمؤسسات والهٌئات تكون  2517/11/1

 63357برلم       25255252من السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه وذلن فٌما ٌخص المعامالت ، تارٌخ : للشرٌن المتضا

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها والحصول على  -  37

ه ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاد

كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى الغٌر والبنون 

وتسجٌل واشهار الشركة  المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 
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 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها والحصول على  -  45

ٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جن

كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى الغٌر والبنون 

مٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار الشركة المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن ج

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها والحصول على  -  41

فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، تسهٌالت ائتمانٌة 

كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى الغٌر والبنون 

ن التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار الشركة المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئو

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

الحصول على مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها و -  42

تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، 

كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى الغٌر والبنون 

ٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار الشركة المصرٌة واالجنب

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

بات لدى البنون والصرف منها والحصول على مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة من فتح حسا -  43

تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، 

لغٌر والبنون كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى ا

المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار الشركة 

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها والحصول على مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  44

تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً راس مال الشركة ، 

فه منفردا تمثٌل الشركة لدى الغٌر والبنون كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌ

المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار الشركة 

 63357برلم       25255252واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

بدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها نبٌل حسن ع -  45

والحصول على تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً 

ن للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى راس مال الشركة ، كما اتفك الشركاء على ان ٌكو

الغٌر والبنون المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار 

 63357برلم       25255252: الشركة واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها  -  46

والحصول على تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌاده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً 

اس مال الشركة ، كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى ر

الغٌر والبنون المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءات وتسجٌل واشهار 

 63357برلم       25255252لتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : الشركة واستصدار التصارٌح وا

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة من فتح حسابات لدى البنون والصرف منها  -  49

ده ٌتطلب موافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثً والحصول على تسهٌالت ائتمانٌة فى حدود خمسمائه الف جنٌه اما عدا ذلن من زٌا

راس مال الشركة ، كما اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد/ مجدى صابر احمد خلٌفه منفردا تمثٌل الشركة لدى 

ت وتسجٌل واشهار الغٌر والبنون المصرٌة واالجنبٌة وذلن فى كل ماٌتعلك بالشئون التعلٌمٌة وٌنوب عن جمٌع الشركاء فى اجراءا

 63357برلم       25255252الشركة واستصدار التصارٌح والتراخٌص والموافمات الالزمه لمباشرة ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول  -  43

اراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء طبما الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌ
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للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة 

نى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌ

 63357برلم       25255252ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة الصول  -  47

واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء طبما الشركة 

للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة 

ت جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن وعماراتها من بٌع او شراء لعمارا

 63357برلم       25255252ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

النهائٌة الصول كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء  -  55

الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء طبما 

للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة 

من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن  وعماراتها

 63357برلم       25255252ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة  مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له -  51

الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء 

تى تمس اصول طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال التصرف ال

الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء 

 63357برلم       25255252الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

رٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  52

الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء 

لشركة ، واما اعمال التصرف التى تمس اصول طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف ا

الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء 

 63357برلم       25255252الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود الشراء النهائٌة مجدى صابر احمد  -  53

الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره والعاملٌن وكافة الخبراء 

وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال التصرف التى تمس اصول  طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن

الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرفات تخضع لموافمه الشركاء 

 63357 برلم      25255252الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود  -  54

الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره 

بما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال والعاملٌن وكافة الخبراء ط

التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه 

 63357برلم       25255252ة فى هذا العمد ، تارٌخ : التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشرك

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود  -  55

د مع اصحاب الخبره الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وسٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعال

والعاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال 

التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فان هذه 

 63357برلم       25255252فمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : التصرفات تخضع لموا

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط الشركة كما ٌكون له حك التولٌع على عمود  -  56

ٌاراتها امام مصلحه الشهر العمارى وله التعالد مع اصحاب الخبره الشراء النهائٌة الصول الشركة واراضٌها وعماراتها وس

والعاملٌن وكافة الخبراء طبما للموانٌن والمرارات الممررة فى هذا الشأن وبما ٌتفك مع اغراض واهداف الشركة ، واما اعمال 
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ٌنى اصلى او تبعى فان هذه التصرف التى تمس اصول الشركة وعماراتها من بٌع او شراء لعمارات جدٌده او تمرٌر حك ع

 63357برلم       25255252التصرفات تخضع لموافمه الشركاء الذٌن ٌملكون ثلثى راس مال الشركة فى هذا العمد ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص  -  59

 63357برلم       25255252شركة بكافة العموم ، تارٌخ : اعمال ال

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص  -  53

 63357برلم       25255252اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

ٌطة  شرٌن متضامن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات تخص كامل دمحم ٌونس  توصٌة بس -  57

 63357برلم       25255252اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

 مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات -  65

 63357برلم       25255252تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات  -  61

 63357برلم       25255252تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ اى لرارات مجدى  -  62

 63357برلم       25255252تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

به المعتمده للموافمه على اتخاذ نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النس -  63

 63357برلم       25255252اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ  -  64

 63357برلم       25255252ة العموم ، تارٌخ : اى لرارات تخص اعمال الشركة بكاف

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وهذه النسبه هى النسبه المعتمده للموافمه على اتخاذ  -  65

 63357برلم       25255252اى لرارات تخص اعمال الشركة بكافة العموم ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء موصٌٌن فى   -  66

 63357برلم       25255252الشركة ، تارٌخ : 

ن فى  كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء موصٌٌ -  69

 63357برلم       25255252الشركة ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء موصٌٌن فى   -  63

 63357برلم       25255252الشركة ، تارٌخ : 

، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،، -  67

 63357برلم       25255252موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء  -  95

 63357برلم       25255252موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته كشركاء  -  91

 63357برلم       25255252موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 

فاته مع دخول ورثته نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، رفع اسمه من الشركة لو -  92

 63357برلم       25255252كشركاء موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته  -  93

 63357برلم       25255252كشركاء موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 
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نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، رفع اسمه من الشركة لوفاته مع دخول ورثته  -  94

 63357برلم       25255252كشركاء موصٌٌن فى  الشركة ، تارٌخ : 

ٌكان موصٌان مذكوران كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شر -  95

 63357برلم       25255252بالعمد ، تارٌخ : 

كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان موصٌان مذكوران  -  96

 63357برلم       25255252بالعمد ، تارٌخ : 

ن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان موصٌان مذكوران كامل دمحم ٌونس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  99

 63357برلم       25255252بالعمد ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان موصٌان  -  93

 63357برلم       25255252مذكوران بالعمد ، تارٌخ : 

مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان موصٌان  -  97

 63357برلم       25255252مذكوران بالعمد ، تارٌخ : 

موصٌان مجدى صابر احمد خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان  -  35

 63357برلم       25255252مذكوران بالعمد ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان  -  31

 63357برلم       25255252موصٌان مذكوران بالعمد ، تارٌخ : 

هٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان نبٌل حسن عبدالعزٌز ابرا -  32

 63357برلم       25255252موصٌان مذكوران بالعمد ، تارٌخ : 

نبٌل حسن عبدالعزٌز ابراهٌم الجروانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة وتخارج عدد اثنان شرٌكان  -  33

 63357برلم       25255252صٌان مذكوران بالعمد ، تارٌخ : مو

دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //// اتفك الطرفان علً تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون للشرٌن  -  34

ة الجهات الحكومٌة و الغٌر المتضامن االول / دمحم حمزة مرسً منفردا و له حك التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها مع كاف

حكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب و اٌداع و التولٌع 

علً الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و اصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و 

 44524برلم       25255253ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحك فً التولٌع ، تارٌخ :  المصارف و

دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //// اتفك الطرفان علً تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون للشرٌن  -  35

باسم الشركة و ضمن اغراضها مع كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر المتضامن االول / دمحم حمزة مرسً منفردا و له حك التعامل 

حكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب و اٌداع و التولٌع 

تعامل مع جمٌع البنون و علً الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و اصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان وكافة صور ال

 44524برلم       25255253المصارف و ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

دمحم حمزة مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// اتفك الطرفان علً تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌكون للشرٌن  -  36

حمزة مرسً منفردا و له حك التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها مع كافة الجهات الحكومٌة و الغٌر المتضامن االول / دمحم 

حكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب و اٌداع و التولٌع 

ضمان و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون و علً الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و اصدار خطابات ال

 44524برلم       25255253المصارف و ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحك فً التولٌع ، تارٌخ : 

مارٌه و الثابته دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  علً عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها الع -  39

و المنموله و السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة و لمصلحتها و له حك االلتراض و الرهن بانواعه لكافة اصول الشركة الثابتة 

والمنمولة امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك كفالة الغٌر و له حك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء و تحدٌد 
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هم و اجورهم  له الحك فً لبض و دفع كافة المبالغ و تموٌل وبٌع و تسدٌد كافة العمود و المشارطات و الصفمات بالنمد و مرتبات

 44524برلم       25255253باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر منفردا ، تارٌخ : 

رٌن  علً عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌه و الثابته دمحم حمزة مرسى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و ش -  33

و المنموله و السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة و لمصلحتها و له حك االلتراض و الرهن بانواعه لكافة اصول الشركة الثابتة 

لغٌر و له حك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء و تحدٌد والمنمولة امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك كفالة ا

مرتباتهم و اجورهم  له الحك فً لبض و دفع كافة المبالغ و تموٌل وبٌع و تسدٌد كافة العمود و المشارطات و الصفمات بالنمد و 

 44524م   برل    25255253باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر منفردا ، تارٌخ : 

دمحم حمزة مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  علً عمود الشراء و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌه و الثابته  -  37

و المنموله و السٌارات للنفس او للغٌر باسم الشركة و لمصلحتها و له حك االلتراض و الرهن بانواعه لكافة اصول الشركة الثابتة 

ولة امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وله حك كفالة الغٌر و له حك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء و تحدٌد والمنم

مرتباتهم و اجورهم  له الحك فً لبض و دفع كافة المبالغ و تموٌل وبٌع و تسدٌد كافة العمود و المشارطات و الصفمات بالنمد و 

 44524برلم       25255253الغٌر فً كل او بعض ما ذكر منفردا ، تارٌخ : باالجل و له حك توكٌل او تفوٌض 

سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخراج الشرٌكة المتضامنة / نهله اسامه نبٌل الشاذلً  -  75

ٌاض حافظ مع كافة الجهات الرسمٌة للشرٌكة من الشركة ///// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكة المتضامنة / سمر احمد رشدى ر

المتضامنة منفرده باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع االعمال العام والمطاع 

لى الطلبات المصارف من سحب واٌداع والتولٌع ع-الخاص وكافة الجهات والهٌئات والمؤسسات واالندٌة والتعامل مع جمٌع البنون 

 32334برلم       25255255وصرفها وفتح وغلك الحسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخراج الشرٌكة المتضامنة / نهله اسامه نبٌل الشاذلً  -  71

كة المتضامنة / سمر احمد رشدى رٌاض حافظ مع كافة الجهات الرسمٌة للشرٌكة من الشركة ///// تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌ

المتضامنة منفرده باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع االعمال العام والمطاع 

مصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الطلبات ال-الخاص وكافة الجهات والهٌئات والمؤسسات واالندٌة والتعامل مع جمٌع البنون 

 32334برلم       25255255وصرفها وفتح وغلك الحسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والتولٌع على العمود بكافة انواعها وكذلن الصفمات  -  72

الت الشركة ولها توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من التى تتعلك بمعام

بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً فال تنفذ اال بتولٌع الشرٌكتٌن االولى والثالثة شخصٌا علٌها مع االبماء على السٌد / عمر 

التولٌع والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات الرسمٌة امام جمٌع  حسنى سعد على مدٌرا معٌنا للشركة وله حك

 32334برلم       25255255الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع ، تارٌخ : 

ها وكذلن الصفمات سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والتولٌع على العمود بكافة انواع -  73

التى تتعلك بمعامالت الشركة ولها توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من 

بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً فال تنفذ اال بتولٌع الشرٌكتٌن االولى والثالثة شخصٌا علٌها مع االبماء على السٌد / عمر 

سعد على مدٌرا معٌنا للشركة وله حك التولٌع والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات الرسمٌة امام جمٌع حسنى 

 32334برلم       25255255الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع ، تارٌخ : 

ال والمطاع الخاص وكافة الجهات والهٌئات سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االعم -  74

 32334برلم       25255255والمؤسسات واالندٌة ، تارٌخ : 

سمر احمد رشدى رٌاض حافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االعمال والمطاع الخاص وكافة الجهات والهٌئات  -  75

 32334برلم       25255255والمؤسسات واالندٌة ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى فراج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد  -  76

تم تعٌٌن السٌد / عمرو  2517/12/26والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2517/12/23بتارٌخ 

 3639برلم       25255255، تارٌخ : عبدالمحسن  دمحم حسنى فراج ) مدٌر فرع ( 
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عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى فراج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد  -  79

تم تعٌٌن السٌد / عمرو  2517/12/26والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2517/12/23بتارٌخ 

 3639برلم       25255255محسن  دمحم حسنى فراج ) مدٌر فرع ( ، تارٌخ : عبدال

عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى فراج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد  -  73

تم تعٌٌن السٌد / عمرو  2517/12/26والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ  2517/12/23بتارٌخ 

 3639برلم       25255255عبدالمحسن  دمحم حسنى فراج ) مدٌر فرع ( ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمحسن دمحم حسنى فراج  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعمد  -  77

تم تعٌٌن السٌد / عمرو  2517/12/26ستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ والمعتمد من الهٌئه العامه لال 2517/12/23بتارٌخ 

 3639برلم       25255255عبدالمحسن  دمحم حسنى فراج ) مدٌر فرع ( ، تارٌخ : 

صالح الدٌن  عباس  حٌدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //////// اداره الشركه والتولٌع عنها للطرف االول والثالث  -  155

او منفردٌن صالح الدٌن عباس احمد حٌدر ومنه هللا صالح الدٌن عباس احمد او من ٌنوب عنهما بتوكٌل رسمى ولهما مجتمعٌن 

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه ومنها حك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها وللشرٌن 

 35355برلم       25255255اللتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : الثالث / منه هللا صالح الدٌن عباس احمد حك ا

صالح الدٌن  عباس  حٌدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  //////// اداره الشركه والتولٌع عنها للطرف االول والثالث  -  151

مد او من ٌنوب عنهما بتوكٌل رسمى ولهما مجتمعٌن او منفردٌن صالح الدٌن عباس احمد حٌدر ومنه هللا صالح الدٌن عباس اح

كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه ومنها حك بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها وللشرٌن 

 35355برلم       25255255الثالث / منه هللا صالح الدٌن عباس احمد حك االلتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

حسٌن محمود حسٌن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ،،، وشرٌكه موصٌه  -  152

بلغت سن الرشد ،،، تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / حسٌن محمود حسٌن على منفردا وله الحك فى ادارة الشركة 

فتح الحسابات فى البنون واالٌداع والسحب والرهن وااللتراض من البنون والتولٌع نٌابه عن الشركة وتمثٌلها امام الغٌر والبنون و

وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وبٌع وشراء االصول الثابته والسٌارات والتولٌع على عمود الرهن بكافة انواعها 

 69454برلم       25255255تارٌخ :  والتولٌع على عمود الكفاله التضامنٌة للغٌر وله ،

حسٌن محمود حسٌن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته ،  -  153

 69454برلم       25255255تارٌخ : 

دمحم نبٌل دمحم السٌد ناٌل مدٌرا معٌنا ادارٌا دمحم نبٌل دمحم السٌد ناٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  //// تعٌٌن السٌد /  -  154

للشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والمصالح والمؤسسات والهٌئات وٌكون مسئوال عن كافة االعمال التى ٌبرمها بمناسبه عمله 

ف االول الشرٌن المتضامن امام تلن الجهات وال ٌشمل ذلن البٌع والشراء . اما ما ٌخص اعمال االدارة االخرى فهى مكفوله للطر

السٌد / طارق دمحم خمٌس ابو العزم وله فً ذلن اوسع السلطات منفردا وله حك اصدار الشٌكات  والتولٌع علٌها وكذلن صرف 

 55493برلم       25255257الشٌكات الوارده باسم الشركه وحك االلتراض ، تارٌخ : 

مدٌر غٌر شرٌن  من الغٌر ومن البنون باسم الشركه وكذلن االٌداع والصرف   دمحم نبٌل دمحم السٌد ناٌل  توصٌة بسٌطة -  155

 5وفتح الحسابات واغاللها وفتح االعتمادات المستندٌه بضمان وبغٌر ضمان وبالمجمل كافه العملٌات المتعلمه بالبنون باسم الشركه 

الت والمعدات وغٌرها من االصول االخري وله حك كما ٌكون له منفردا حك بٌع وشراء كافه االصول والسٌارات واالراضً واال

التولٌع امام مصلحه الشهر العماري علً عمود البٌع النهائٌه لالصول والسٌارات واالراضً واالالت والمعدات وغٌرها من االصول 

 55493برلم       25255257االخري وكذلن علً عمود االٌجار ٌنوب عن الشركاء فً ، تارٌخ : 

 نبٌل دمحم السٌد ناٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  اجراءات وتسجٌل واشهار عمود الشركات وتعدٌالتها والتعالد مع دمحم -  156

كافه العمالء والموردٌن والعاملٌن واصحاب الخبره فً كل ما ذكر اوسع السلطات وكذلن له حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فً كل او 

 55493برلم       25255257، تارٌخ :  5بعض سلطاته 

اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنه ///// ، تارٌخ :  -  159

 35177برلم       25255215
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 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنه ///// ، تارٌخ :  -  153

 35177برلم       25255215

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنه ///// ، تارٌخ :  -  157

 35177برلم       25255215

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكه متضامنه ///// ، تارٌخ :  -  115

 35177برلم       25255215

اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///////// تعدل حك االدارة  -  111

والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار وحمد فاروق دمحم مختار وشارف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن وٌستمل باعمال 

وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم مختار الرهن 

والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت لبل مٌعاد 

 35177برلم       25255215خ : انتهائها اذا التضت الظروف //// ، تارٌ

اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///////// تعدل حك االدارة  -  112

مال والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار وحمد فاروق دمحم مختار وشارف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن وٌستمل باع

الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم مختار 

والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت لبل مٌعاد 

 35177برلم       25255215/// ، تارٌخ : انتهائها اذا التضت الظروف /

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///////// تعدل حك االدارة  -  113

ٌستمل باعمال والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار وحمد فاروق دمحم مختار وشارف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن و

الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم مختار 

والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت لبل مٌعاد 

 35177برلم       25255215الظروف //// ، تارٌخ :  انتهائها اذا التضت

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ///////// تعدل حك االدارة  -  114

منفردٌن وٌستمل باعمال والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار وحمد فاروق دمحم مختار وشارف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او 

الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم مختار 

والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت لبل مٌعاد 

 35177برلم       25255215اذا التضت الظروف //// ، تارٌخ : انتهائها 

    25255215اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ////// ، تارٌخ :  -  115

 35177برلم   

    25255215كشرٌن متضامن ////// ، تارٌخ : اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة  -  116

 35177برلم   

    25255215احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن ////// ، تارٌخ :  -  119

 35177برلم   

    25255215ن متضامن ////// ، تارٌخ : احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌ -  113

 35177برلم   

اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة //// تعدل حك االدارة  -  117

او منفردٌن وٌستمل والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار واحمد فاروق دمحم مختار واشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن 

باعمال الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم 

مختار والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت 

 35177برلم       25255215ها اذا التضت الظروف //// ، تارٌخ : لبل مٌعاد انتهائ
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اٌمان فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة //// تعدل حك االدارة  -  125

مجتمعٌن او منفردٌن وٌستمل  والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار واحمد فاروق دمحم مختار واشرف فاروق دمحم مختار

باعمال الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم 

مختار والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت 

 35177برلم       25255215اد انتهائها اذا التضت الظروف //// ، تارٌخ : لبل مٌع

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة //// تعدل حك االدارة  -  121

 مختار مجتمعٌن او منفردٌن وٌستمل والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار واحمد فاروق دمحم مختار واشرف فاروق دمحم

باعمال الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم 

 مختار والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة فى اى ولت

 35177برلم       25255215لبل مٌعاد انتهائها اذا التضت الظروف //// ، تارٌخ : 

احمد فاروق دمحم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنة //// تعدل حك االدارة  -  122

فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن وٌستمل والتولٌع للشركاء / اٌمان فاروق دمحم مختار واحمد فاروق دمحم مختار واشرف 

باعمال الرهن وااللتراض والصرف من البنون والتصرف فى اصول الشركة بالبٌع والشراء للطرف الثالث / احمد فاروق دمحم 

ى اى ولت مختار والطرف االول / اشرف فاروق دمحم مختار مجتمعٌن او منفردٌن كما لالطراف الثالثة مجتمعٌن انهاء الشركة ف

 35177برلم       25255215لبل مٌعاد انتهائها اذا التضت الظروف //// ، تارٌخ : 

شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  -  123

 24334برلم       25255211تارٌخ : اسكندرٌه مصرى ،  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  -  124

 24334برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  -  125

 24334برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  126

 24334برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  -  129

 24334برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌف سعد رمضان دمحم شاكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن   الى شرٌف سعد  -  123

 24334برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191رمضان دمحم شاكر وٌحمل  بطاله رلم لومى

شرٌف سعد رمضان شاكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تصحٌح اسم الشرٌن المتضامن الى / شرٌف سعد رمضان  -  127

 34441برلم       25255211اسكندرٌه مصرى ، تارٌخ :  29156525251191دمحم شاكر  وٌحمل رلم لومى

ن السٌد / عالء دمحم على خلف  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  ،،، استماله السٌد / عالء دمحم على خلف وذلن لظروف صحٌة تعٌٌ -  135

 31243برلم       25255211، تارٌخ : 

صحٌة  تعٌٌن السٌد / عالء دمحم على خلف  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  ،،، استماله السٌد / عالء دمحم على خلف وذلن لظروف -  131

 31243برلم       25255211، تارٌخ : 

مصطفى جمال ابراهٌم حسٌن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ،،، استماله السٌد / عالء دمحم على خلف وذلن لظروف  -  132

 31243برلم       25255211صحٌة ، تارٌخ : 

،،، استماله السٌد / عالء دمحم على خلف وذلن لظروف   مصطفى جمال ابراهٌم حسٌن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة -  133

 31243برلم       25255211صحٌة ، تارٌخ : 
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تعٌٌن السٌد / عالء دمحم على خلف  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  ،،،  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة والمنعمد بتارٌخ  -  134

االتى السٌد / مصطفى جمال ابراهٌم ) رئٌس مجلس االدارة والسٌده /  والمعتمد من مدٌرٌة التضامن االجتماعى تم 2525/1/2

حمٌده دمحم فهمى احمد ) امٌن المجلس ( والمشرفه على النواحى المالٌه حك التولٌع على االلتراض والرهن باسم الجمعٌه امام كافة 

 31243برلم       25255211الجهات الحكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

السٌد / عالء دمحم على خلف  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  ،،،  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة والمنعمد بتارٌخ تعٌٌن  -  135

والمعتمد من مدٌرٌة التضامن االجتماعى تم االتى السٌد / مصطفى جمال ابراهٌم ) رئٌس مجلس االدارة والسٌده /  2525/1/2

مشرفه على النواحى المالٌه حك التولٌع على االلتراض والرهن باسم الجمعٌه امام كافة حمٌده دمحم فهمى احمد ) امٌن المجلس ( وال

 31243برلم       25255211الجهات الحكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

مصطفى جمال ابراهٌم حسٌن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ،،،  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة والمنعمد  -  136

والمعتمد من مدٌرٌة التضامن االجتماعى تم االتى السٌد / مصطفى جمال ابراهٌم ) رئٌس مجلس االدارة  2525/1/2بتارٌخ 

والسٌده / حمٌده دمحم فهمى احمد ) امٌن المجلس ( والمشرفه على النواحى المالٌه حك التولٌع على االلتراض والرهن باسم الجمعٌه 

 31243برلم       25255211تارٌخ :  امام كافة الجهات الحكومٌة والبنون ،

مصطفى جمال ابراهٌم حسٌن  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ،،،  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة والمنعمد  -  139

والمعتمد من مدٌرٌة التضامن االجتماعى تم االتى السٌد / مصطفى جمال ابراهٌم ) رئٌس مجلس االدارة  2525/1/2بتارٌخ 

ٌده / حمٌده دمحم فهمى احمد ) امٌن المجلس ( والمشرفه على النواحى المالٌه حك التولٌع على االلتراض والرهن باسم الجمعٌه والس

 31243برلم       25255211امام كافة الجهات الحكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

رة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن معا مجتمعٌن او حمدى دمحم حمدى خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدل حك االدا -  133

    25255211منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها ، تارٌخ : 

 35352برلم   

ولهما الحك فى توكٌل اٌات سعٌد محمود على عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///تعدل حك االداره والتولٌع منفردٌن  -  137

 33726برلم       25255211الغٌر فى االداره بموجب موافمه الطرف االخر ، تارٌخ : 

اٌات سعٌد محمود على عبده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ///تعدل حك االداره والتولٌع منفردٌن ولهما الحك فى توكٌل  -  145

 33726برلم       25255211ارٌخ : الغٌر فى االداره بموجب موافمه الطرف االخر ، ت

منال دمحم محجوب متولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ///اضٌف للمدٌر المسئول بجانب حك االلتراض والرهن من  -  141

 33256برلم       25255211البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها وتظهٌرها وحك كفاله الغٌر ، تارٌخ : 

على دمحم على البدرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن /////// تخارج شرٌكه موصٌة  -  142

مذكورة بالعمد ///// تعدل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن / على دمحم على البدرى منفردا وله وحده 

وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة  تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر

والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والحك فى تولٌع البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت 

 61959برلم       25255213: والسٌارات وغٌرها باسم الشركة والغراض الشركة والمثول ، تارٌخ 

على دمحم على البدرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى الشركة كشرٌن متضامن /////// تخارج شرٌكه موصٌة  -  143

 مذكورة بالعمد ///// تعدل حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن / على دمحم على البدرى منفردا وله وحده

تمثٌل الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة 

والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص والحك فى تولٌع البٌع والشراء والرهن للعمارات والمنموالت 

 61959برلم       25255213ة والغراض الشركة والمثول ، تارٌخ : والسٌارات وغٌرها باسم الشرك

على دمحم على البدرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة  -  144

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك  والمروض وكافة المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع 

 61959برلم       25255213الحسابات والحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر //// ، تارٌخ : 
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 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

على دمحم على البدرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  امام الشهر العمارى والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌة  -  145

المعامالت المالٌة مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌة كالسحب واالٌداع  والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك والمروض وكافة 

 61959برلم       25255213الحسابات والحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر //// ، تارٌخ : 

دمحم السعٌد دمحم العبد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ،،،  -ى  ٌشكل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات على النحو التال -  146

وبموجب لرار رئٌس الجمعٌه العامه رلم  2517/15/19والصادر بتارٌخ  2517لسنه  427بموجب الرار الجمعٌه العامه رلم 

ضوٌة مجلس ادارة شركة غرب تم االتى : تعٌٌن السٌد المهندس / دمحم حسن دمحم جمعه لع 2517/15/19بتارٌخ  2517لسنه  432

،،، وتعٌٌن السٌد المحاسب / دمحم صالح الدٌن  25311231355991الدلتا النتاج الكهرباء وذلن للفتره البالٌه وٌحمل رلم لومى 

عوض منصور رئٌس لطاعات الشئون المالٌة واالدارٌة والموارد البشرٌة بشركة وسط الدلتا بدال من المحاسبة / سلوى عفٌفى ، 

 33643برلم       25255216رٌخ : تا

دمحم السعٌد دمحم العبد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -ٌشكل مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات على النحو التالى   -  149

لم لومى شحاته لعضوٌة مجلس ادارة شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء وذلن للفتره البالٌه من مده مجلس االدارة الحالى وٌحمل ر

 33643برلم       25255216، تارٌخ :  29415531255272

 53652برلم       25255216دمحم سعٌد دمحم الشوٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  143

    25255219تارٌخ : احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ،  -  147

 39941برلم   

    25255219احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  155

 39941برلم   

    25255219نادٌه على حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  151

 39941برلم   

    25255219نادٌه على حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  152

 39941برلم   

عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  153

 39941برلم       25255219

عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفتها إلى شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  154

 39941برلم       25255219

    25255219احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  155

 39941برلم   

    25255219احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  156

 39941برلم   

    25255219حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  نادٌه على -  159

 39941برلم   

    25255219نادٌه على حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  153

 39941برلم   

رش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ : عبدالفتاح على عبدالفتاح الم -  157

 39941برلم       25255219

عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  165

 39941برلم       25255219
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة ب -  161

والتولٌع عن الشركة منفردا وٌكون له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون والتولٌع عنها 

جهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والخاصه والتعالدات مع ال

اغراض الشركة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : 

 39941برلم       25255219

،، وله حك االدارة احمد حسٌن احمد ضٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ، -  162

والتولٌع عن الشركة منفردا وٌكون له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون والتولٌع عنها 

وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والخاصه والتعالدات مع الجهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك 

كة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : اغراض الشر

 39941برلم       25255219

نادٌه على حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة والتولٌع  -  163

له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون والتولٌع عنها وتمثٌل  عن الشركة منفردا وٌكون

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والخاصه والتعالدات مع الجهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك اغراض 

    25255219الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : الشركة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول 

 39941برلم   

نادٌه على حافظ حنوره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة والتولٌع  -  164

واالٌداع من البنون والتولٌع عنها وتمثٌل  عن الشركة منفردا وٌكون له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والخاصه والتعالدات مع الجهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك اغراض 

    25255219الشركة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : 

 39941برلم   

عبدالفتاح على عبدالفتاح المرش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة  -  165

والتولٌع عن الشركة منفردا وٌكون له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون والتولٌع عنها 

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والخاصه والتعالدات مع الجهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك  وتمثٌل

اغراض الشركة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : 

 39941برلم       25255219

لى عبدالفتاح المرش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدلت صفته إلى شرٌن متضامن ،،، وله حك االدارة عبدالفتاح ع -  166

والتولٌع عن الشركة منفردا وٌكون له حك االدارة عن الشركة وحك اصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون والتولٌع عنها 

ٌة والخاصه والتعالدات مع الجهات االخرى وٌكون له اوسع السلطات لتحمٌك وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكوم

اغراض الشركة بما فٌها االلتراض من البنون والبٌع وشراء اصول الشركة من سٌارات وخالفه وذلن منفردا ، تارٌخ : 

 39941برلم       25255219

////// رفع اسم الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم فهمى احمد من الشركه دمحم دمحم فهمى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// -  169

لوفاته وانضمام ورثته وانضمام اربعه شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد // وتعدل صفه الشرٌن الموصى  اٌهاب دمحم دمحم فهمى الى 

وتعدل حك االداره  23951255251575اسكندرٌه مصرى وٌحمل بطاله رلم لومى  1739/ 1/ 25شرٌن متضامن موالٌد 

والتولٌع للشرٌن اٌهاب دمحم دمحم فهمى منفردا وله كافه السلطات فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والرهن 

 43653برلم       25255219واالستدانه من البنون ، تارٌخ : 

//// رفع اسم الشرٌن المتضامن / دمحم دمحم فهمى احمد من الشركه دمحم دمحم فهمى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////// -  163

لوفاته وانضمام ورثته وانضمام اربعه شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد // وتعدل صفه الشرٌن الموصى  اٌهاب دمحم دمحم فهمى الى 

وتعدل حك االداره  23951255251575اسكندرٌه مصرى وٌحمل بطاله رلم لومى  1739/ 1/ 25شرٌن متضامن موالٌد 

والتولٌع للشرٌن اٌهاب دمحم دمحم فهمى منفردا وله كافه السلطات فى تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والرهن 

 43653برلم       25255219واالستدانه من البنون ، تارٌخ : 

ن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / نور نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  167

الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والتولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وحك السحب 
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والتولٌع على العمود والمٌام بكافة  واالٌداع  من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة

انواع التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصول الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كانت 

 91569برلم       25255219واعطاء حك الكفاله التضامنٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / نور  -  195

الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والتولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وحك السحب 

من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة والتولٌع على العمود والمٌام بكافة  واالٌداع 

انواع التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصول الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كانت 

 91569برلم       25255219منٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : واعطاء حك الكفاله التضا

ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / نور الدٌن  -  191

ولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وحك السحب واالٌداع  دمحم نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والت

من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة والتولٌع على العمود والمٌام بكافة انواع 

ل الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كانت التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصو

 91569برلم       25255219واعطاء حك الكفاله التضامنٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

صبح للسٌد / نور الدٌن ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌ -  192

دمحم نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والتولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وحك السحب واالٌداع  

اع من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة والتولٌع على العمود والمٌام بكافة انو

التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصول الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كانت 

 91569برلم       25255219واعطاء حك الكفاله التضامنٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / نور الدٌن دمحم دمحم نورالدٌن دمحم -  193

نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والتولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وحك السحب واالٌداع  

االلتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة والتولٌع على العمود والمٌام بكافة انواع من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن و

التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصول الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كانت 

 91569برلم       25255219بعض ماذكر ، تارٌخ :  واعطاء حك الكفاله التضامنٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او

دمحم نورالدٌن دمحم الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  /////// تعدل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / نور الدٌن دمحم  -  194

حكومٌة وحك السحب واالٌداع  نور الدٌن الشرٌف منفردا حك ادارة الشركة والتولٌع باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر ال

من البنون  والتولٌع على الشٌكات وحك الرهن وااللتراض وجمٌع التعامالت البنكٌة والتولٌع على العمود والمٌام بكافة انواع 

نت التصرفات المانونٌة النالله للملكٌة وبٌع وشراء وتاجٌر والتنازل عن اصول الشركة والسٌارات والمعدات والمنموالت اٌا كا

 91569برلم       25255219واعطاء حك الكفاله التضامنٌه للغٌر وله تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نورالدٌن  -  195

 91569برلم       25255219دمحم الشرٌف ، تارٌخ : 

نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نورالدٌن  -  196

 91569برلم       25255219دمحم الشرٌف ، تارٌخ : 

ج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نورالدٌن ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخار -  199

 91569برلم       25255219دمحم الشرٌف ، تارٌخ : 

ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نورالدٌن  -  193

 91569برلم       25255219دمحم الشرٌف ، تارٌخ : 

دمحم نورالدٌن دمحم الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نورالدٌن دمحم  -  197

 91569برلم       25255219الشرٌف ، تارٌخ : 

رالدٌن دمحم دمحم نورالدٌن دمحم الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة الشرٌن المتضامن / دمحم نو -  135

 91569برلم       25255219الشرٌف ، تارٌخ : 
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نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام  -  131

ٌمثلها السٌد / نور اكتوبر كشرٌن متضامن فى الشركة و 6مكتب استثمار  6117شركة الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ : 

نور الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام  -  132

اكتوبر كشرٌن متضامن فى الشركة وٌمثلها السٌد / نور  6مكتب استثمار  6117شركة الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219:  الدٌن دمحم نور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ

ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام شركة  -  133

اكتوبر كشرٌن متضامن فى الشركة وٌمثلها السٌد / نور الدٌن  6مكتب استثمار  6117الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219ور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ : دمحم ن

ناجٌه باسم دمحم فاضل سلطان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام شركة  -  134

لسٌد / نور الدٌن اكتوبر كشرٌن متضامن فى الشركة وٌمثلها ا 6مكتب استثمار  6117الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219دمحم نور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ : 

دمحم نورالدٌن دمحم الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام شركة  -  135

من فى الشركة وٌمثلها السٌد / نور الدٌن اكتوبر كشرٌن متضا 6مكتب استثمار  6117الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219دمحم نور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ : 

دمحم نورالدٌن دمحم الشرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضمت للشركة كشرٌكه متضامنه ،،، وانضمام شركة  -  136

اكتوبر كشرٌن متضامن فى الشركة وٌمثلها السٌد / نور الدٌن  6ار مكتب استثم 6117الشرٌف اون ذا رن  بالسجل التجارى رلم 

 91569برلم       25255219دمحم نور الدٌن الشرٌف ، تارٌخ : 

فى  43فوزى صالح الدٌن دمحم دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ،،، بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  -  139

وخطابى وزارة التضامن االجتماعى  2525/2/7معٌه العمومٌة غٌر العادٌة بتارٌخ ومحضر اجتماع الج 2517/12/31

اوال / تم تشكٌل مجلس ادارة الجمعٌه كالتالى : أ/ فوزى صالح الدٌن دمحم ) رئٌس  2525/2/15،  2525/1/12باالسكندرٌة بتارٌخ 

د دمحم عمران ) عضو ، رلم لومى / احم 3/ امال حسن الروبى ) سكرتٌر ومشرف مالى ( ،  2مجلس االدارة ( 

/ ٌسرى محمود رضوان )عضو(  ،،، ثانٌا / ، تارٌخ : 5/ كمال مرزوق ابراهٌم ) عضو ( ،  4( ،  25252115255953

 93395برلم       25255213

ن الروبى )تولٌع / امال حس1فوزى صالح الدٌن دمحم دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  حك التولٌع على الشٌكات   -  133

/ ٌسرى 4/ فوزى صالح الدٌن دمحم ) تولٌع ثانى اساسى ( ، 3/ كمال مرزوق ابراهٌم ) تولٌع اول احتٌاطى ( ،2اول اساسى ( ،

محمود رضوان ) تولٌع ثانى احتٌاطى ( ،،، السٌد / فوزى صالح الدٌن دمحم ) رئٌس مجلس ادارة الجمعٌه والممثل المانونى لها لدى 

 93395برلم       25255213، تارٌخ :  1795لسنه  115من المانون  27مام المضاء طبما للماده الغٌر وا

سٌف دمحم سعٌد اسماعٌل الصفتً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد ، تارٌخ :  -  137

 35351برلم       25255213
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 7534برلم       25255217عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  215

 7534برلم       25255217عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  211

 7534برلم       25255217نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  212

 7534برلم       25255217، تخارجت من الشركة ، تارٌخ : نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،، -  213

 7534برلم       25255217نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  214

 7534برلم       25255217نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  215

طارق طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  216

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

اض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتر

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

ل طارق طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عاد -  219

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217لن ، تارٌخ : توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذ

طارق طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  213

ة طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌ

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 



 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

لتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل طارق طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة وا -  217

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ك وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما ح

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  225

مثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ت

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن   -  221

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اص

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  222

عت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طل

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

عادل طلعت فرنسٌس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  223

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك  وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  224

ت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة طلع

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217تارٌخ : توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، 

نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  225

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

لحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك وغٌر ا

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

لشركة للطرفٌن االول / عادل نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن ا -  226

طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : توكٌل من 

نوال خله عٌسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ،،،  اصبح حك االدارة والتولٌع عن الشركة للطرفٌن االول / عادل  -  229

ام جمٌع الجهات الحكومٌة طلعت فرنسٌس والطرف الثانى / زكرٌا طلعت فرنسٌس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما تمثٌل الشركة ام

وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فً االلتراض والرهن من البنون وكذلن التصرف فً اصول الشركة من بٌع ورهن واٌجار ولهما حك 

 7534برلم       25255217توكٌل من ٌنوب عنهما فً كل او بعض ذلن ، تارٌخ : 

ٌن  ،،،،،،،،،  خروج عدد ثالثه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ، عاصم دمحم عبدالموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  223

 36433برلم       25255217تارٌخ : 

عاصم دمحم عبدالموجود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،،،،،،،،  خروج عدد ثالثه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ،  -  227

 36433برلم       25255217تارٌخ : 



 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

مصطفى عبد  العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ///// تعدٌل حك االدارة والتولٌع  حسام الدٌن -  235

لشرٌن / مصطفى حسام الدٌن مصطفى عبدالعال منفردا وذلن فى جمٌع المعامالت التى تخص الشركة بما فى ذلن السحب واالٌداع 

نكٌة المصرفٌة والتعامل مع جمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فى البنون وفتح الحسابات والفالها وجمٌع المعامالت الب

 33924برلم       25255225واالفراد ////// ، تارٌخ : 

حسام الدٌن مصطفى عبد  العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ///// تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  231

العال منفردا وذلن فى جمٌع المعامالت التى تخص الشركة بما فى ذلن السحب واالٌداع لشرٌن / مصطفى حسام الدٌن مصطفى عبد

فى البنون وفتح الحسابات والفالها وجمٌع المعامالت البنكٌة المصرفٌة والتعامل مع جمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 33924برلم       25255225واالفراد ////// ، تارٌخ : 

لدٌن مصطفى عبد  العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ///// تعدٌل حك االدارة والتولٌع حسام ا -  232

لشرٌن / مصطفى حسام الدٌن مصطفى عبدالعال منفردا وذلن فى جمٌع المعامالت التى تخص الشركة بما فى ذلن السحب واالٌداع 

البنكٌة المصرفٌة والتعامل مع جمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  فى البنون وفتح الحسابات والفالها وجمٌع المعامالت

 33924برلم       25255225واالفراد ////// ، تارٌخ : 

حسام الدٌن مصطفى عبد  العال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ///// تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  233

عبدالعال منفردا وذلن فى جمٌع المعامالت التى تخص الشركة بما فى ذلن السحب واالٌداع  لشرٌن / مصطفى حسام الدٌن مصطفى

فى البنون وفتح الحسابات والفالها وجمٌع المعامالت البنكٌة المصرفٌة والتعامل مع جمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

 33924برلم       25255225واالفراد ////// ، تارٌخ : 

 56251برلم       25255225ً دمحم خالف علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ : عل -  234

 56251برلم       25255225علً دمحم خالف علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  235

 56251برلم       25255225،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ : علً دمحم خالف علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  236

 56251برلم       25255225علً دمحم خالف علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  239

برلم       25255225دمحم خالف علً مكرم هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  233

56251 

برلم       25255225دمحم خالف علً مكرم هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  237

56251 

برلم       25255225دمحم خالف علً مكرم هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  245

56251 

برلم       25255225دمحم خالف علً مكرم هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  241

56251 

علً دمحم خالف علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى  -  242

سلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن تولٌع على خالف ذلن وله كافة ال

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

علً دمحم خالف علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى  -  243

كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن  تولٌع على خالف ذلن وله

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

علً دمحم خالف علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى  -  244

ف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن تولٌع على خال

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

علً دمحم خالف علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى  -  245

على خالف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن  تولٌع

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

ٌعتد باى دمحم خالف علً مكرم هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا وال -  246

تولٌع على خالف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

عنه لانونا والٌعتد باى  دمحم خالف علً مكرم هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع او من ٌنوب -  249

تولٌع على خالف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

ولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى دمحم خالف علً مكرم هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والت -  243

تولٌع على خالف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

ك االدارة والتولٌع او من ٌنوب عنه لانونا والٌعتد باى دمحم خالف علً مكرم هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، وله ح -  247

تولٌع على خالف ذلن وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 56251برلم       25255225اغراضها ، تارٌخ : 

تضامن  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام  اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالعزٌز ال الشٌخ  شركة -  255

المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

لتولٌع عن الشركة منفردٌن او االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك ا

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 

اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالعزٌز ال الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام  -  251

مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس  المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص

االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او 

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 

شٌخ  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالعزٌز ال ال -  252

المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم 

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 

اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالعزٌز ال الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام  -  253

ها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهدات

االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او 

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 

زٌز ال الشٌخ  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالع -  254

المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس 

ن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وا

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 

اٌمان بنت عبدهللا بن عبدالعزٌز ال الشٌخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام  -  255

ة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس المضاء وٌملن حك التولٌع على معامالت الشرك

االدارة وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او 

 66335برلم       25255225مجتمعٌن //////// ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك   رامى سمٌر احمد نجا -  256

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس 

ضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن //////// ، الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌ

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

رامى سمٌر احمد نجا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك  -  259

ع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌ

الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن //////// ، 

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك رامى سمٌر احمد نجا  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة   -  253

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس 

او مجتمعٌن //////// ،  الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

رامى سمٌر احمد نجا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك  -  257

ن مجلس االدارة وللمجلس التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات م

الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن //////// ، 

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

ركة امام المضاء وٌملن حك رامى سمٌر احمد نجا  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الش -  265

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس 

الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن //////// ، 

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

رامى سمٌر احمد نجا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك  -  261

التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وللمجلس 

ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن //////// ، الحك فى 

 66335برلم       25255225تارٌخ : 

خالد سمٌر احمد على نجا  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء  -  262

حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وٌملن 

وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 

خالد سمٌر احمد على نجا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء  -  263

وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة 

دٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة م

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 

خالد سمٌر احمد على نجا  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء  -  264

ى معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وٌملن حك التولٌع عل

وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 

د سمٌر احمد على نجا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء خال -  265

وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة 

ء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكال

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خالد سمٌر احمد على نجا  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء  -  266

ركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة وٌملن حك التولٌع على معامالت الش

وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 

لى نجا  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ////// ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء خالد سمٌر احمد ع -  269

وٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة 

ان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن وللمجلس الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء او مفوضٌن و

 66335برلم       25255225//////// ، تارٌخ : 

عمرو محمود فخرى دمحم مطٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، اتفك الشركاء على تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشركة  -  263

فخرى دمحم مطٌر والسٌد/ صالح دمحم احمد سلٌمان ( مجتمعٌن او منفردٌن حك بان للطرف االول والثالث ) السٌد/ عمرو محمود 

االدارة والتولٌع فى التعامل امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وٌكون للطرف الثالث السٌد / صالح دمحم احمد صالح 

شٌكات ، وٌكون حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه منفردا الحك فى فتح الحسابات البنكٌة والسحب ومنها واالٌداع فٌها واصدار ال

 97167برلم       25255223مجتمعٌن فٌما ٌخص التصرف بالبٌع فى االصول العمارٌة ، تارٌخ : 

عمرو محمود فخرى دمحم مطٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشركة واالجهزة والمعدات واالالت والسٌارات ، وبالنسبة  -  267

برلم       25255223لشراء البضائع الخاصه بالشركة فٌكون حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

97167 

 32237برلم       25255224لٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ : عادل دمحم خ -  295

 32237برلم       25255224عادل دمحم خلٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  291

برلم       25255224،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  292

32237 

برلم       25255224صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، تخارجت من الشركة ، تارٌخ :  -  293

32237 

اتفك الشرٌكٌن على ان عادل دمحم خلٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،،   -  294

ٌصبح حك التولٌع واالدارة عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة واالفراد للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثالث مجتمعٌن 

او منفردٌن كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام المحاكم ومصلحه الشهر العمارى ومصلحه الضرائب وغٌرها من الجهات 

ة وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فى توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وعزلهم واستبدالهم ولهما الحك فى التصالح والطعن وااللرار الحكومٌ

 32237برلم       25255224واالنكار اما حك تمثٌل الشركة امام البنون من فتح ، تارٌخ : 

م للشركة كشرٌن متضامن ،،،  اتفك الشرٌكٌن على ان عادل دمحم خلٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انض -  295

ٌصبح حك التولٌع واالدارة عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة واالفراد للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثالث مجتمعٌن 

ئب وغٌرها من الجهات او منفردٌن كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام المحاكم ومصلحه الشهر العمارى ومصلحه الضرا

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فى توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وعزلهم واستبدالهم ولهما الحك فى التصالح والطعن وااللرار 

 32237برلم       25255224واالنكار اما حك تمثٌل الشركة امام البنون من فتح ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،،  اتفك الشرٌكٌن على ان  صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة -  296

ٌصبح حك التولٌع واالدارة عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة واالفراد للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثالث مجتمعٌن 

ه الشهر العمارى ومصلحه الضرائب وغٌرها من الجهات او منفردٌن كما لهما الحك فى تمثٌل الشركة امام المحاكم ومصلح

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فى توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وعزلهم واستبدالهم ولهما الحك فى التصالح والطعن وااللرار 

 32237برلم       25255224واالنكار اما حك تمثٌل الشركة امام البنون من فتح ، تارٌخ : 

صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، انضم للشركة كشرٌن متضامن ،،،  اتفك الشرٌكٌن على ان  -  299

ٌصبح حك التولٌع واالدارة عن الشركة وتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة واالفراد للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثالث مجتمعٌن 

ٌل الشركة امام المحاكم ومصلحه الشهر العمارى ومصلحه الضرائب وغٌرها من الجهات او منفردٌن كما لهما الحك فى تمث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهما الحك فى توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وعزلهم واستبدالهم ولهما الحك فى التصالح والطعن وااللرار 

 32237برلم       25255224واالنكار اما حك تمثٌل الشركة امام البنون من فتح ، تارٌخ : 

عادل دمحم خلٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسابات جارٌة واٌداع فٌها والسحب منها واصدار الشٌكات والتولٌع  -  293

علٌها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ا و منفردٌن ما حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن وااللتراض بضمان البضائع او اوراق 

ارٌة او بغٌر ضمان وكذا بٌع العمار واالصول والسٌارات ورهنه فٌكون حك التولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن ، تارٌخ : تج

 32237برلم       25255224

عادل دمحم خلٌل ٌالوت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسابات جارٌة واٌداع فٌها والسحب منها واصدار الشٌكات والتولٌع  -  297

علٌها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ا و منفردٌن ما حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن وااللتراض بضمان البضائع او اوراق 

تجارٌة او بغٌر ضمان وكذا بٌع العمار واالصول والسٌارات ورهنه فٌكون حك التولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 32237برلم       25255224

صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسابات جارٌة واٌداع فٌها والسحب منها واصدار الشٌكات  -  235

والتولٌع علٌها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ا و منفردٌن ما حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن وااللتراض بضمان البضائع 

وكذا بٌع العمار واالصول والسٌارات ورهنه فٌكون حك التولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن  او اوراق تجارٌة او بغٌر ضمان

 32237برلم       25255224، تارٌخ : 

صابرٌن خمٌس عبدالرحٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حسابات جارٌة واٌداع فٌها والسحب منها واصدار الشٌكات  -  231

لمتضامنٌن مجتمعٌن ا و منفردٌن ما حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن وااللتراض بضمان البضائع والتولٌع علٌها للشرٌكٌن ا

او اوراق تجارٌة او بغٌر ضمان وكذا بٌع العمار واالصول والسٌارات ورهنه فٌكون حك التولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن 

 32237برلم       25255224، تارٌخ : 

صفوت عبد السالم حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك االدارة والتولٌع باضافة حك الشرٌن احمد  -  232

 32652برلم       25255224المتضامن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع باضافة حك الشرٌن احمد صفوت عبد السالم حماد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، تعدٌل حك  -  233

 32652برلم       25255224المتضامن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمنعم احمد دمحم خالف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم  -  234

دا وله حك االلتراض والرهن والبٌع والتولٌع على الشٌكات فٌما ٌخص اغراض الشركة وادارتها وله ان ٌوكل عبدالمنعم احمد منفر

 27155برلم       25255225غٌره فى كل ذلن او بعضه بموجب توكٌل خاص ٌصدر بصفته ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم  دمحم عبدالمنعم احمد دمحم خالف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ،،، ٌعدل حك -  235

عبدالمنعم احمد منفردا وله حك االلتراض والرهن والبٌع والتولٌع على الشٌكات فٌما ٌخص اغراض الشركة وادارتها وله ان ٌوكل 

 27155برلم       25255225غٌره فى كل ذلن او بعضه بموجب توكٌل خاص ٌصدر بصفته ، تارٌخ : 

 كامل عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ،،، وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ : كرم دمحم -  236

 11934برلم       25255226

نسٌم منصور برسوم مشرلً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بأضافه صالحٌات للشرٌن المدٌر ) الشرٌن المتضامن (  -  239

وشراء كافه العمارات واالراضً وفالتولٌع علً عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه امام مصلحه  لٌصبح للشرٌن المدٌر الحك فً بٌع

الشهر العماري نٌابه عن الشركه سواء فً الشراء لحساب الشركه او فً البٌع نٌابه عن الشركه وبالعموم فً اتخاذ كافه االجراءات 

الشركه الً الغٌر وكذلن له الحك فً استخراج كافه تراخٌص الهدم للعمارات  الالزمه لنمل الملكٌه الً الشركه او نمل الملكٌه من 

 73572برلم       25255229المملوكه للشركه واستخراج تراخٌص البناء للالراضً ، تارٌخ : 

بٌع او نسٌم منصور برسوم مشرلً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكه وبالعموم اتخاذ كل ما ٌلزم من اجراءات  -  233

شراء او تأجٌر وله الحك فً توكٌل الغٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه العمود االبتدائٌه والنهائٌه وامام الشهر العماري 

سواء فً شراء العمارات و االراضً باسم الشركه او فً بٌع العمارات والوحدات السكنٌه المملوكه للشركه الً الغٌر او تاجٌرها 

كافه االجراءات المانونٌه الالزمه الستخراج تراخٌص الهدم والبناء نٌابه عن الشركه مع بماء كافه بنود عمد تكوٌن وفً اتخاذ 

 73572برلم       25255229الشركه سارٌه كما هً دون تعدٌل ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم احمد دمحم ابراهٌم حجازى من مدحت دمحم احمد ابراهٌم شرف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تعدل صفه الشرٌن /  -  237

شرٌن متضامن الى موصى  وتخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع الً الشرٌن مدحت دمحم احمد ابراهٌم 

شرف منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها 

منفردا حك التولٌع بالبنون وفتح والغاء حسابات الشركه لدي البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن وله 

 31559برلم       25255229واالستدانه باسم الشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم ابراهٌم حجازى من مدحت دمحم احمد ابراهٌم شرف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تعدل صفه الشرٌن / دمحم  -  275

شرٌن متضامن الى موصى  وتخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع الً الشرٌن مدحت دمحم احمد ابراهٌم 

شرف منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها 

ا حك التولٌع بالبنون وفتح والغاء حسابات الشركه لدي البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن وله منفرد

 31559برلم       25255229واالستدانه باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم حجازى من مدحت دمحم احمد ابراهٌم شرف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تعدل صفه الشرٌن / دمحم احمد  -  271

شرٌن متضامن الى موصى  وتخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع الً الشرٌن مدحت دمحم احمد ابراهٌم 

شرف منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها 

التولٌع بالبنون وفتح والغاء حسابات الشركه لدي البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن وله منفردا حك 

 31559برلم       25255229واالستدانه باسم الشركه ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 حكام  األ   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 57431برلم       25255251، تارٌخ :  1373  2513/  2/  24دمحم االباصٌرى عبد الراضى عبودى  تجدٌد ثانً  -  1

 67134برلم       25255252، تارٌخ :  743  2525/  2/ 3صدلى حسنى صدلى هرٌدي  تجدٌد ثانى  -  2

 97423برلم       25255252، تارٌخ :  743  2513/  5/ 26احمد حسٌن حسن السٌد العلوى  تجدٌد اول  -  3

 97735برلم       25255252، تارٌخ :  714  2513/7/17شرٌف نصرى شكرى نصرى  تجدٌد اول  -  4

 35194برلم       25255252، تارٌخ :  731  2513/  11/ 3احمد عبدالرحٌم احمد احمد  تجدٌد اول  -  5

 61955برلم       25255252، تارٌخ :  747  2513/  9/ 16تامر عبدالعال السٌد  تجدٌد اول  -  6
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 61955برلم       25255252تارٌخ : ،  755  2513/  9/ 16تامر عبدالعال السٌد  تجدٌد ثانى  -  9

    25255252، تارٌخ :  744  2525/  1/ 3احمد دمحم مصطفى عبد الفتاح / مصطفى لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول  -  3

 32954برلم   

 65423برلم       25255252، تارٌخ :  713  2513/  5/ 6طارق دمحم عبدالرحمن الخٌاط  تجدٌد ثانى  -  7

 35455برلم       25255252، تارٌخ :  625  2513/  12/ 16ولٌد مصطفى دمحم السٌد  تجدٌد اول  -  15

 45312برلم       25255252، تارٌخ :  756  2525/  1/ 27ٌاسر  دمحم  الملٌجً دمحم  تجدٌد ثالث  -  11

 67424برلم       25255252: ، تارٌخ  716  2525/  2/ 24مصطفى ابراهٌم ابراهٌم طوالن  تجدٌد ثانى  -  12

 33495برلم       25255252، تارٌخ :  763  2556/  9/ 7سعٌد عبد ه ابراهٌم احمد  تجدٌد اول  -  13

 33495برلم       25255252، تارٌخ :  764  2511/ 9/ 7سعٌد عبد ه ابراهٌم احمد  تجدٌد ثانى  -  14

 33495برلم       25255252، تارٌخ :  765  2516 9/ 7سعٌد عبد ه ابراهٌم احمد  تجدٌد ثالث  -  15

 23225برلم       25255252، تارٌخ :  717  2513/12/9السٌد ٌالوت حسن عبدالرحمن  تجدٌد رابع  -  16

 26653برلم       25255252، تارٌخ :  751  2514/7/22ابراهٌم عبدالجواد عبدالرحمن  تجدٌد ثالث  -  19

 26653برلم       25255252، تارٌخ :  752  2517/7/22الجواد عبدالرحمن  تجدٌد رابع ابراهٌم عبد -  13

 45136برلم       25255252، تارٌخ :  722  2525/  1/ 4احمد عبدالحفٌظ عبدالرحمن دمحم السعدنى  تجدٌد ثالث  -  17

 97452برلم       25255252: ، تارٌخ  729  2513/5/23دمحم سالمه عبده عجمً الحرٌري  تجدٌد اول  -  25

 31499برلم       25255252، تارٌخ :  7251  2517/  6/ 5منى ابراهٌم دمحم عبده دمحم  تجدٌد اول  -  21

 67432برلم       25255253، تارٌخ :  1554  2525/  3/ 1احمد رشدي السٌد دمحم الشاذلى  تجدٌد ثانى  -  22

 64544برلم       25255253، تارٌخ :  775  2517/2/7دٌد ثانى فؤاد علً دمحم علً حواش  تج -  23

 93473برلم       25255253، تارٌخ :  1555  2513/  1/ 13هناء مصطفى عبد الحمٌد مصطفى  تجدٌد اول  -  24

 33223برلم       25255253، تارٌخ :  1733  2525/  4/ 2محمود دمحم محمود اسماعٌل  تجدٌد اول  -  25

 44551برلم       25255253، تارٌخ :  793  2514/  7/ 1احمد حماده عبد العال حماده  تجدٌد ثانى  -  26

 44551برلم       25255253، تارٌخ :  797  2517/  7/ 1احمد حماده عبد العال حماده  تجدٌد ثالث  -  29
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 65472برلم       25255253تارٌخ : 

 65472برلم       25255253، تارٌخ :  1771  2517/  4/ 16اسامة دمحم ابراهٌم احمد زهران  تجدٌد ثالث  -  27
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برلم       25255253، تارٌخ :  1551  2517/  5/ 17عالء الدٌن  تجدٌد ثانى نٌو  -عالء الدٌن عادل السٌد الجزٌرى -  33
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 56552برلم       25255253، تارٌخ :  1555  2519/  6/ 24الجناجى لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى  -  33

 15269برلم       25255253، تارٌخ :  736  2551/  12/ 2ٌحٌى على عبداللطٌف  تجدٌد اول  -  37
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 63357برلم       25255211، تارٌخ :  1247  2517/  12/ 3احمد دمحم محمود عٌاد  تجدٌد ثانى  -  152

 63731برلم       25255211، تارٌخ :  1264  2525/1/24د ثانى سعٌد بشندى سعٌد تاوضروس  تجدٌ -  153

 69539برلم       25255211، تارٌخ :  1292  2517/7/35اٌمان السٌد رٌاض الدٌب  تجدٌد ثانى  -  154

 49697برلم       25255211، تارٌخ :  1269  2515/  7/ 15دمحم على دمحم عثمان  تجدٌد اول  -  155

 27571برلم       25255211، تارٌخ :  1294  2515/  6/  15بدالمجٌد حسٌن البسطامى  تجدٌد ثالث صبحى ع -  156

 64932برلم       25255211، تارٌخ :  1262  2517/  2/  22ولٌد لبارى السٌد دمحم  تجدٌد ثانً  -  159

 31711برلم       25255211تارٌخ :  ، 1249  2517/ 3/ 26حسام الدٌن عباس مصطفى عثمان البغل  تجدٌد اول -  153

    25255211، تارٌخ :  1272  2516/  11/ 16مؤمن دمحم على الدرٌنى ـ منشأة الدرٌنى لتأجٌر السٌارات  تجدٌد ثانى  -  157

 52679برلم   

برلم       25255211:  ، تارٌخ 1272  2516/  11/ 16مؤمن دمحم علً الدرٌنً / الدرٌنى لتأجٌر السٌارات  تجدٌد ثانى  -  165

52679 

 99249برلم       25255211، تارٌخ :  1255  2519/  9/ 24محمود دمحم السٌد مرسى حسن  تجدٌد اول  -  161

/  9/ 24تم اضافة االسم التجارى / المؤسسه العالمٌة لمطع غٌار السٌارات / محمود دمحم السٌد مرسى حسن  تجدٌد اول  -  162

 99249برلم       25255211رٌخ : ، تا 1255  2519

 21253برلم       25255211، تارٌخ :  1235  2553/  6/ 11امل الجٌل الجدٌد  تجدٌد اول  -  163

 21253برلم       25255211، تارٌخ :  1231  2553/  6/ 11امل الجٌل الجدٌد  تجدٌد ثانى  -  164

 21253برلم       25255211، تارٌخ :  1233  2513/  6/ 11امل الجٌل الجدٌد  تجدٌد ثالث  -  165

 21253برلم       25255211، تارٌخ :  1234  2513/  6/ 11امل الجٌل الجدٌد  تجدٌد رابع  -  166

 95555برلم       25255212، تارٌخ :  1355  2525/4/11عاطف حسن كامل خنٌفر  تجدٌد ثانى  -  169

 93225برلم       25255212، تارٌخ :  1277  2516/  2/ 15تجدٌد اول  حسن السٌد عبدالمجٌد دمحم  -  163

 66133برلم       25255212، تارٌخ :  1357  2517/  6/  9عالء عبد الحمٌد عبادى سرور  تجدٌد ثانً  -  167

 39649برلم       25255212، تارٌخ :  1323  2519/  15/ 7فاٌز مملون محارب عوض  تجدٌد ثالث  -  195



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1351  2525/1/21ولٌد لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات  تجدٌد اول  -ولٌد فتحى عبدالعزٌز ابراهٌم  -  191

 32326برلم       25255212

 67353برلم       25255212، تارٌخ :  1352  2525/  2/ 21ٌمان  تجدٌد ثانى نادر ودٌع رزق سل -  192

 15959برلم       25255212، تارٌخ :  1353  2525/ 3/ 13ذكى ولٌم ذكى مٌخائٌل  تجدٌد خامس  -  193

  2513/6/7تجدٌد ثانى حسن صابر حسن محمود   -تعدل االسم التجارى الى / الصابر للمماوالت والصناعات  الخرسانٌه  -  194

 61554برلم       25255212، تارٌخ :  1325

برلم       25255212، تارٌخ :  1325  2513/6/7الصابر للمماوالت  تجدٌد ثانى  -حسن صابر حسن محمود  -  195

61554 

 94474   برلم    25255212، تارٌخ :  1313  2516/  9/ 23حسن محمود حسن محمود بدوى  تجدٌد اول  -  196

 31535برلم       25255212، تارٌخ :  1323  2517/  6/ 15عمرو دمحم دمحم سلٌمان  تجدٌد اول  -  199

 63519برلم       25255212، تارٌخ :  1326  2517/12/21صفٌه عبدالرحمن على خلٌل  تجدٌد ثانى  -  193

 62276برلم       25255212تارٌخ : ،  1333  2513/  3/ 24دمحم خلف علً احمد  تجدٌد ثانى  -  197

 13631برلم       25255212، تارٌخ :  1275  2511/  9/ 6السٌد جبرٌل سعد الدٌن مهران  تجدٌد ثالث  -  135

 13631برلم       25255212، تارٌخ :  1276  2516/  9/ 6السٌد جبرٌل سعد الدٌن مهران  تجدٌد رابع  -  131

 53655برلم       25255212، تارٌخ :  1312  2519/  2/  23شعبان  تجدٌد ثانً ٌاسر دمحم رمضان  -  132

 43194برلم       25255212، تارٌخ :  1331  2515/  15/ 26اٌمن ابراهٌم احمد ابراهٌم  تجدٌد اول  -  133

 43194برلم       25255212، تارٌخ :  1332  2515/  15/ 26اٌمن ابراهٌم احمد ابراهٌم  تجدٌد ثانى  -  134

 63276برلم       25255213، تارٌخ :  1367  2517/  12/ 2ٌاسر عبدالبالى عبدالحمٌد  تجدٌد ثانى  -  135

تم تصحٌح االسم التجارى الى / العربٌه للتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر / عمرو عادل ٌسن  تجدٌد ثانى  -  136

 67953برلم       25255213، تارٌخ :  1337  2525/3/15

اضافه االسم التجارى لٌصبح / العربٌه للتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر/ عمرو عادل دمحم  تجدٌد ثانى  -  139

 67953برلم       25255213، تارٌخ :  1337  2525/3/15

 67953برلم       25255213، تارٌخ :  1337  2525/3/15عمرو عادل ٌسن دمحم سلٌمان  تجدٌد ثانى  -  133

 96419برلم       25255213، تارٌخ :  1392  2519/4/5نبٌل عادل لبٌب دوس جرجس  تجدٌد اول فى  -  137

 63933برلم       25255213، تارٌخ :  1391  2525/  1/ 6ابراهٌم عادل ابراهٌم اسماعٌل حماد  تجدٌد ثانى  -  175

 35319برلم       25255213، تارٌخ :  1343  2512/  3/ 35نبٌل لدوس جرجس  تجدٌد ثانى  -  171

 35319برلم       25255213، تارٌخ :  1347  2519/  3/ 35نبٌل لدوس جرجس  تجدٌد ثالث  -  172

 23534برلم       25255213، تارٌخ :  1364  2513/11/23ناصر  السٌد  على  احمد  تجدٌد رابع  -  173

 91595برلم       25255213، تارٌخ :  1339  2515/   9/ 13من رشدي  تجدٌد اول سلوان عبدالرح -  174

 53354برلم       25255213، تارٌخ :  1335  2519/12/7اشرف كمال سالم حسٌن  تجدٌد ثانى  -  175



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 93213برلم       25255213، تارٌخ :  1363  2516/  2/ 7حلمى شولى غابٌوس لالده  تجدٌد اول -  176

 42949برلم       25255213، تارٌخ :  1355  2557/  4/ 24مجدى السٌد عبد الرحمن التونى  تجدٌد اول  -  179

 42949برلم       25255213، تارٌخ :  1356  2514/  4/ 24مجدى السٌد عبد الرحمن التونى  تجدٌد ثانى  -  173

 42949برلم       25255213، تارٌخ :  1359  2517/  4/ 24مجدى السٌد عبد الرحمن التونى  تجدٌد ثالث  -  177

 67557برلم       25255213، تارٌخ :  1365  2525/  1/ 25شٌماء خلٌل عبدالرازق اسماعٌل  تجدٌد  ثانى  -  255

  2525/  3/ 2احمد فرٌد احمد السٌد  تجدٌد ثانى  -الموتى ) حانوتى ( تعدل االسم التجارى الى / مكتب احمد فرٌد لنمل -  251

 67553برلم       25255213، تارٌخ :  1336

 67553برلم       25255213، تارٌخ :  1336  2525/  3/ 2احمد فرٌد احمد السٌد  تجدٌد ثانى  -  252

 1279برلم       25255216، تارٌخ :  1376  2525/  3/ 13مجدى محمود دمحم خلٌفه  تجدٌد سادس  -  253

 23591برلم       25255216، تارٌخ :  1339  2525/  3/ 9جابر عبدالمجٌد على دمحم  تجدٌد رابع  -  254

 65221برلم       25255216، تارٌخ :  1337  2517/  3/ 27صٌدلٌه د/ مرجرٌت كامل موسى  تجدٌد اول  -  255

 56456برلم       25255216، تارٌخ :  1455  2519/  9/ 13  تجدٌد ثانى احمد دمحم حسن دمحم -  256

 67931برلم       25255216، تارٌخ :  1451  2525/3/13طارق سلٌم عبد الرسول اسماعٌل  تجدٌد ثانى  -  259

 62241برلم       25255216، تارٌخ :  1457  2513/  3/ 17نادر عبدالمنعم عبدالستار عبدالرازق  تجدٌد اول  -  253

 62241برلم       25255216، تارٌخ :  1415  2513/  3/ 17نادر عبدالمنعم عبدالستار عبدالرازق  تجدٌد ثانى  -  257

 26777برلم       25255216، تارٌخ :  1395  2517/ 15/ 17دمحم على دمحم فوده  تجدٌد رابع  -  215

، تارٌخ :  1377  2519/  3/ 5ات / ٌاسر عبدهللا ابوشعٌشع شعبان  تجدٌد اول ابوشعٌشع للمالبس الجاهزة والمهم -  211

 96153برلم       25255216

 99929برلم       25255216، تارٌخ :  1393  2519/15/9دمحم سعد محمود دمحم عواد  تجدٌد اول  -  212

 59335برلم       25255216خ : ، تارٌ 1371  2519/  7/ 26فرٌد كمال مسعد شنوده  تجدٌد ثانى  -  213

 32137برلم       25255216، تارٌخ :  1456  2517/15/16مٌنا اسحك عبدالنظٌر موسى  تجدٌد اول  -  214

 23591برلم       25255216، تارٌخ :  1336  2517/  2/ 23جابر عبدالمجٌد على دمحم  تجدٌد اول  -  215

 53195برلم       25255216، تارٌخ :  1416  2519/  11/ 27ى مطاوع على دمحم على  تجدٌد ثان -  216

 62195برلم       25255216، تارٌخ :  1452  2513/3/14رانٌه محمود غرٌب عطاٌه  تجدٌد اول  -  219

 62195برلم       25255216، تارٌخ :  1453  2513/3/14رانٌه محمود غرٌب عطاٌه  تجدٌد ثانى  -  213

    25255216، تارٌخ :  1372  2525/ 3/ 3 ابراهٌم دمحم الكومى / الكومى للتخلٌص الجمركى  تجدٌد ثانى اٌمن دمحم -  217

 67577برلم   

 3365برلم       25255216، تارٌخ :  1454  2511/  4/ 13حمدى احمد دمحم عثمان  تجدٌد رابع  -  225

 3365برلم       25255216، تارٌخ :  1455  2516/  4/ 13حمدى احمد دمحم عثمان  تجدٌد خامس  -  221

 31343برلم       25255216، تارٌخ :  1379  2517/  3/ 13السٌد دمحم ابراهٌم دمحم  تجدٌد اول  -  222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 24173برلم       25255216، تارٌخ :  1373  2517/  3/ 3نارٌمان فتح هللا ابوالزٌن  تجدٌد رابع  -  223

 13976برلم       25255219، تارٌخ :  1456  2512/  11/ 6رة وفاء  تجدٌد ثالث صٌدلٌه الدكتو -  224

 13976برلم       25255219، تارٌخ :  1459  2519/  11/ 6صٌدلٌه الدكتورة وفاء  تجدٌد رابع  -  225

 6229برلم       25255219، تارٌخ :  1431  2559/ 11/ 25عبد الرازق احمد جمعه ابو كلٌله  تجدٌد ثالث  -  226

 6229برلم       25255219، تارٌخ :  1432  2512/  11/ 25عبد الرازق احمد جمعه ابو كلٌله  تجدٌد رابع  -  229

 6229برلم       25255219، تارٌخ :  1433  2519/  11/ 25عبد الرازق احمد جمعه ابو كلٌله  تجدٌد خامس  -  223

 97594برلم       25255219، تارٌخ :  1417  2513/  6/ 13كرٌمه عبد الظاهر عبد الجلٌل دمحم  تجدٌد اول  -  227

برلم       25255219، تارٌخ :  1463  2513/  11/ 11ولٌد بسام دمحم دمحم شٌحه / ولٌد لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد ثانى  -  235

63344 

231  - ISEC - تارٌخ :  1419  2517/  3/ 15السٌد شكٌو / ابراهٌم شكٌو لالستشارات الهندسٌه  تجدٌد اول  ابراهٌم دمحم ،

 31353برلم       25255219

 43573برلم       25255219، تارٌخ :  1496  2517/9/13راندا دمحم على البهتٌمى  تجدٌد ثالث  -  232

 66131برلم       25255219، تارٌخ :  1493  2517/6/4رانٌا عادل منٌر الخضرى  تجدٌد ثانى  -  233

 55339برلم       25255219، تارٌخ :  1469  2512/  5/ 16تامر دمحم السٌد احمد موسى  تجدٌد اول  -  234

 55339برلم       25255219، تارٌخ :  1463  2519/  5/ 16تامر دمحم السٌد احمد موسى  تجدٌد ثانى  -  235

 35745برلم       25255219، تارٌخ :  1429  2515/  15/ 16خمٌس  دمحم العربى  تجدٌد ثالث   احمد رمضان -  236

 44963برلم       25255219، تارٌخ :  1425  2517/11/23شمس الدٌن عزالدٌن دمحم سلٌمان  تجدٌد ثالث  -  239

 31133برلم       25255219ٌخ : ، تار 1451  2517/  4/  7السٌد على دمحم عبد الحلٌم  تجدٌد اول  -  233

، تارٌخ :  1453  2512/  4/  2اضافه االسم التجاري / مؤسسه دردٌر للمماوالت / محمود حافظ دمحم دردٌر  تجدٌد ثانً  -  237

 35365برلم       25255219

، تارٌخ :  1457  2519/  4/  2ث اضافه االسم التجاري / مؤسسه دردٌر للمماوالت / محمود حافظ دمحم دردٌر  تجدٌد ثال -  245

 35365برلم       25255219

 35365برلم       25255219، تارٌخ :  1453  2512/  4/  2محمود حافظ دمحم دردٌر  تجدٌد ثانً  -  241

 35365برلم       25255219، تارٌخ :  1457  2519/  4/  2محمود حافظ دمحم دردٌر  تجدٌد ثالث  -  242

    25255219، تارٌخ :  1453  2512/  4/  2دردٌر للمماوالت والتورٌدات  تجدٌد ثانً  -ود حافظ دمحم دردٌر محم -  243

 35365برلم   

    25255219، تارٌخ :  1457  2519/  4/  2دردٌر للمماوالت والتورٌدات  تجدٌد ثالث  -محمود حافظ دمحم دردٌر  -  244

 35365برلم   

 51972برلم       25255219، تارٌخ :  1462  2516/  7/ 3 احمد  تجدٌد ثانى ثروت  وهب هللا -  245

 51543برلم       25255219، تارٌخ :  1499  2516/  9/  16دمحم فتوح هاشم زناتى  تجدٌد ثانً  -  246

 53513برلم       25255219، تارٌخ :  1467  2511/  12/ 9حورٌه محمود عثمان  تجدٌد اول  -  249



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 53513برلم       25255219، تارٌخ :  1495  2516/  12/ 9حورٌه محمود عثمان  تجدٌد ثانى  -  243

 54992برلم       25255219، تارٌخ :  1464  2519/  3/ 9وائل دمحم حامد مصطفى البدارى  تجدٌد ثانى  -  247

 67451برلم       25255219، تارٌخ :  1491  2525/  2/  23احمد دمحم دروٌش عبدهللا  تجدٌد ثانً  -  255

 62212برلم       25255219، تارٌخ :  1426  2513/  3/ 13طارق احمد ابراهٌم احمد  تجدٌد ثانى -  251

 64535برلم       25255219، تارٌخ :  1449  2517/2/12عبد الناصر محمود دمحم عبد الحمٌد  تجدٌد ثانى  -  252

 31545برلم       25255219، تارٌخ :  1435  2517/  3/ 29 عبدالعاطى  تجدٌد اول ابتسام مسعود دمحم -  253

 42199برلم       25255213، تارٌخ :  1433  2517/3/2وائل زكى احمد توفٌك  تجدٌد ثالث  -  254

 6562رلم   ب    25255213، تارٌخ :  1434  2519/  15/ 23عاطف عبد الغفار دمحم ناجى  تجدٌد خامس  -  255

 65373برلم       25255213، تارٌخ :  1519  2517/  5/ 13محمود دمحم مختار نافع  تجدٌد ثانى  -  256

 67251برلم       25255213، تارٌخ :  1522  2525/  2/ 7دمحم شعبان صالح شعبان جعدار  تجدٌد ثانى  -  259
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 31515برلم       25255225، تارٌخ :  1957  2517/  6/  15سٌد خلف عجمى احمد  تجدٌد اول  -  391

 57631برلم       25255225، تارٌخ :  1932  2513/  3/  15دمحم سعد دمحم البٌلً  تجدٌد اول  -  392

 57631برلم       25255225، تارٌخ :  1933  2513/  3/  7دمحم سعد دمحم البٌلً  تجدٌد ثانً  -  393

 12343برلم       25255225، تارٌخ :  1963  2515/12/7كرم جابر دمحم احمد  تجدٌد رابع  -  394

 32653برلم       25255226، تارٌخ :  1336  2517/12/19سامى احمد حسن سعد  تجدٌد ثانى  -  395

 44355برلم       25255226، تارٌخ :  1344  2517/15/2وائل دمحم كرٌم محمود  تجدٌد ثالث  -  396

 97727برلم       25255226، تارٌخ :  1332  2513/7/15السٌد كمال السٌد العش  تجدٌد اول  -  399

 64475برلم       25255226خ : ، تارٌ 1325  2517/2/5احمد حسن دمحم حسن  تجدٌد ثانى  -  393

 93372برلم       25255226، تارٌخ :  1335  2516/5/19عزٌز لدرى عاشور دمحم  تجدٌد اول  -  397

 53799برلم       25255226، تارٌخ :  1329  2519/2/25دمحم على ابراهٌم على  تجدٌد ثانى  -  335

 99334برلم       25255226، تارٌخ :  1323  2519/15/19السٌد صابر عوض عبدالسالم  تجدٌد اول  -  331

 93535برلم       25255226، تارٌخ :  1355  2513/1/16وائل ٌوسف برهٌدى فهمى  تجدٌد اول  -  332

برلم       25255226، تارٌخ :  1333  2515/12/29عبادى اٌر للتكٌٌف / اشرف عبادى على دمحم  تجدٌد اول  -  333

92731 

 69466برلم       25255226، تارٌخ :  1354  2517/7/14حسام سٌد عرفات حسان  تجدٌد ثانى  -  334



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2517/  15/  27ماهر دمحم عبد الواحد لطب النجار/ النجار لتورٌد اللحوم المجمده واداره المنشات السٌاحٌه  تجدٌد اول  -  335

 32269برلم       25255226، تارٌخ :  1345

 51355برلم       25255229، تارٌخ :  1363  2511/  7/ 3عنتر بخٌت حسٌن  تجدٌد اول احمد  -  336

 51355برلم       25255229، تارٌخ :  1367  2516/  7/ 3احمد عنتر بخٌت حسٌن  تجدٌد ثانى  -  339

 62513برلم       25255229، تارٌخ :  1365  2513/  7/ 3محمود غزال دمحم عبدالبالى  تجدٌد ثانى  -  333

 45573برلم       25255229، تارٌخ :  1393  2517/  12/ 27باسم شولى بطرس نسٌم  تجدٌد ثالث  -  337

 43256برلم       25255229، تارٌخ :  1365  2517/6/3ممدوح عطٌتو شحات احمد  تجدٌد ثالث  -  375

 21329برلم       25255229تارٌخ : ،  1333  2513/6/22منتصر محمود عمر احمد  تجدٌد رابع  -  371

برلم       25255229، تارٌخ :  1393  2525/  3/ 22تامر  نصر  عبدالممصود  على  سلٌمان  تجدٌد خامس  -  372

15964 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 53344برلم       25255252، تارٌخ :  757  2519/  2/ 12انى زاهر بخارى احمد عبده وشركاه  تجدٌد ث -  1

االلمانٌه              للتجارة والتوزٌع ورثه موسى السٌد مندور الحوفى /                      كرٌم موسى الحوفى وشركاه   -  2

 55163برلم       25255252، تارٌخ :  759  2519/  5/ 2تجدٌد ثانى 

 95926برلم       25255252، تارٌخ :  723  2515/5/23فرح وشرٌكها لالستٌراد والتصدٌر  تجدٌد اول مى محمود  -  3

/  11/ 13امٌرة ممدوح حسن رضا احمد ٌوسف وشركاها  تجدٌد اول  -ورثه المرحوم / ممدوح حسن رضا احمد ٌوسف  -  4

 32339برلم       25255252، تارٌخ :  742  2517

    25255252، تارٌخ :  767  2513/  11/ 7تعدل اسم الشركه الى السٌد عثمان اسماعٌل دمحم وشركاه  تجدٌد خامس  -  5

 9796برلم   

برلم       25255252، تارٌخ :  767  2513/  11/ 7عثمان اسماعٌل دمحم وابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاءهما  تجدٌد خامس  -  6

9796 

 33325برلم       25255252، تارٌخ :  733  2516/  6/ 29ر فٌصل وشرٌكه  تجدٌد ثالث هانى االمٌ -  9

 23633برلم       25255252، تارٌخ :  753  2555/  3/ 12عالء مصطفى شعبان وشركاه  تجدٌد اول  -  3

 23633م   برل    25255252، تارٌخ :  754  2515/  3/ 12عالء مصطفى شعبان وشركاه  تجدٌد ثانى  -  7

 23633برلم       25255252، تارٌخ :  755  2515/  3/ 12عالء مصطفى شعبان وشركاه  تجدٌد ثالث  -  15

 31359برلم       25255252، تارٌخ :  727  2517/5/11شرٌف مرسى وشرٌكته  تجدٌد اول  -  11

    25255252، تارٌخ :  769  2517/7/21دٌد ثالث السوٌفً للمالبس الجاهزة / حمدى السٌد احمد السوٌفً وشركاه  تج -  12

 44252برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255252، تارٌخ :  726  2516/  9/ 14ورثه احمد عبدهللا جاوٌش / سامى واٌمن احمد عبدهللا وشركاهم  تجدٌد رابع  -  13

 13673برلم   

، تارٌخ :  773  2519/ 3/ 26جدٌد ثالث عماد محمود العرٌان وشرٌكه  ت -شركه اكسبرٌس للتجاره والمماوالت  -  14

 35974برلم       25255253

 29275برلم       25255253، تارٌخ :  776  2514/  11/ 13محمود ابراهٌم صابر وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  15

 29275برلم       25255253، تارٌخ :  779  2517/  11/ 13محمود ابراهٌم صابر وشرٌكه  تجدٌد خامس  -  16

، تارٌخ :  794  2513/12/2شركة العلٌا  للتجاره  والخدمات الهندسٌة م . عزت عبد الوهاب وشركاه  تجدٌد رابع  -  19

 23195برلم       25255253

 23233برلم       25255253، تارٌخ :  1735  2525/  2/ 7كونتكت / دمحم خمٌس وملهم سرى  تجدٌد رابع  -  13

تجارٌة / مدرسة نٌو فٌوتشر الدولٌة  للفرع الكائن بعزبه البرنس خلف منطمه المالحه / المنتزة /  تجدٌد ثانى اضافة السمه ال -  17

 63357برلم       25255253، تارٌخ :  1552  2525/1/14

ثانى تعدل اسم الشركة التجارى لٌصبح / المستمبل للخدمات التعلٌمٌة / مجدى صابر احمد خلٌفه وشركاه  تجدٌد  -  25

 63357برلم       25255253، تارٌخ :  1552  2525/1/14

 63357برلم       25255253، تارٌخ :  1552  2525/1/14نبٌل حسن عبدالعزٌز وشركاه  تجدٌد ثانى  -  21

 45331برلم       25255254، تارٌخ :  1512  2525/  3/ 17كرٌمه محمود خمٌس وشركاها  تجدٌد  ثالث  -  22

لمنتجات االلبان االٌس كرٌم  / كرٌمه محمود خمٌس وشركاها  تجدٌد  ثالث  BASSAMعدل االسم التجاري الً شركة بسام ت -  23

 45331برلم       25255254، تارٌخ :  1512  2525/  3/ 17

، تارٌخ :  1512  2525 / 3/ 17شركة بسام لمنتجات االلبان واالٌس كرٌم /  بسام محمود عبدالمنعم وشركاه  تجدٌد  ثالث  -  24

 45331برلم       25255254

، تارٌخ  1512  2525/  3/ 17شركة بسام لمنتجات االلبان واالٌس كرٌم /  بسام محمود عبدالمنعم وشرٌكه  تجدٌد  ثالث  -  25

 45331برلم       25255254: 

 63367برلم       25255254، تارٌخ :  1536  2525/1/19دمحم حافظ بدوى وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  26

 63367برلم       25255254، تارٌخ :  1536  2525/1/19تعدل الكٌان المانونى الى توصٌه بسٌطه  تجدٌد ثانى  -  29

،  1519  2517/  12/ 35شركة االسكندرٌة للصٌانه والتورٌدات الطبٌة / حسٌن حسن دمحم السٌد وشرٌكه  تجدٌد اول  -  23

 32912برلم       25255254تارٌخ : 

، تارٌخ :  1563  2557/  11/ 27دمحم خلٌل وشرٌكه  تجدٌد ثانى   -الشركه المتحده النظمه االتصاالت الهاتفٌه  -  27

 29531برلم       25255255

خ : ، تارٌ 1564  2514/  11/ 27دمحم خلٌل وشرٌكه  تجدٌد ثالث   -الشركه المتحده النظمه االتصاالت الهاتفٌه  -  35

 29531برلم       25255255

، تارٌخ :  1565  2517/  11/ 27دمحم خلٌل وشرٌكه  تجدٌد  رابع   -الشركه المتحده النظمه االتصاالت الهاتفٌه  -  31

 29531برلم       25255255

  2525/  1/ 27تجدٌد ثالث الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرف عبد الحمٌد وشركاهما   -  32

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرف عبدالحمٌد  تجدٌد ثالث  -  33

 45359برلم       25255255

تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرف عبدالحمٌد وشركاه  تجدٌد  -  34

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27ثالث 

  2525/  1/ 27مٌد وشركاهما  تجدٌد ثالث الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرف عبد الح -  35

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596

، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرف عبدالحمٌد  تجدٌد ثالث  -  36

 45359برلم       25255255

لشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو / اشرف عبدالحمٌد وشركاه  تجدٌد تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه ا -  39

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27ثالث 

  2525/  1/ 27الشركاء التجارٌة  لالستٌراد والتصدٌر بارتكو / السٌد بسٌونً واشرف عبد الحمٌد وشركاهما  تجدٌد ثالث  -  33

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596

، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27تعدل االسم التجارى الى /  السٌد بسٌونى وشرٌكه اشرف عبدالحمٌد  تجدٌد ثالث  -  37

 45359برلم       25255255

/ اشرف عبدالحمٌد وشركاه  تجدٌد تعدل االسم التجارى للشركة إلى / شركه الشركاء التجارٌة لالستٌراد والتصدٌر / بارتكو  -  45

 45359برلم       25255255، تارٌخ :  1596  2525/  1/ 27ثالث 

برلم       25255255، تارٌخ :  1559  2517/  12/ 11/ عمر عبد العزٌز وشرٌكه  تجدٌد ثالث  5الخبراء البحرٌون د -  41

44331 

 63735برلم       25255255، تارٌخ :  1562  2525/1/24نٌللً حمدى السٌد وشرٌكها  تجدٌد ثانى  -  42

وعمد تعدٌل مصدق على  2557لسنه  3114اصبحت الشركة توصٌة بسٌطة بموجب عمد تكوٌن مصدق على تولٌعاته برلم  -  43

، تارٌخ :  1562  2525/1/24ومشهر عنهم  تجدٌد ثانى  2515/345ملخصهم مسجل برلم  2515/1756تولٌعاته برلم 

 63735برلم       25255255

 36555برلم       25255255، تارٌخ :  1159  2519/4/16حنان عبدالرحٌم وشرٌكها  تجدٌد ثالث  -  44

 67523برلم       25255256، تارٌخ :  1114  2516/ 15/ 11ال ٌوجد  تجدٌد اول  -  45

 67523برلم       25255256، تارٌخ :  1114  2516/ 15/ 11عادل غرزى وشرٌكه  تجدٌد اول  -  46

 22366برلم       25255256، تارٌخ :  1124  2553/  11/ 7سامى سالم لاسم وشرٌكه  تجدٌد اول  -  49

 22366برلم       25255256، تارٌخ :  1123  2513/  11/ 7سامى سالم لاسم وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  43

 67523برلم       25255256، تارٌخ :  1112  2515/  1/ 29عادل غرزى وشرٌكه  تجدٌد اول  -  47

 67523برلم       25255256، تارٌخ :  1113  2525/  1/ 29عادل غرزى وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  55

    25255256، تارٌخ :  1134  2517/6/12النجار للمماوالت العامه  تجدٌد اول  -دمحم احمد عبدالسالم النجار وشرٌكه  -  51

 31531برلم   

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه  تجدٌد سادس  -  52

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى للشركه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس  -  53

 1191برلم       25255257



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2525/  2/ 22سم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس تعدل اال -  54

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشركاه  تجدٌد سادس  -  55

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعود  تجدٌد سادس  -  56

 1191برلم       25255257، تارٌخ : 

 1191م   برل    25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه  تجدٌد سادس  -  59

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى للشركه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس  -  53

 1191برلم       25255257

  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس  -  57

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشركاه  تجدٌد سادس  -  65

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22د  تجدٌد سادس تعدل اسم الشركه الى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعو -  61

 1191برلم       25255257، تارٌخ : 

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه  تجدٌد سادس  -  62

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى للشركه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس  -  63

 1191برلم       25255257

  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس  -  64

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشركاه  تجدٌد سادس  -  65

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22سادس تعدل اسم الشركه الى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعود  تجدٌد  -  66

 1191برلم       25255257، تارٌخ : 

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه  تجدٌد سادس  -  69

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى للشركه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس  -  63

 1191برلم       25255257

  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس  -  67

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22وشركاه  تجدٌد سادس تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود  -  95

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعود  تجدٌد سادس  -  91

 1191برلم       25255257، تارٌخ : 

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تجدٌد سادس   عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه -  92
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، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى للشركه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس  -  93

 1191برلم       25255257

  2525/  2/ 22خٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس تعدل االسم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوال -  94

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشركاه  تجدٌد سادس  -  95

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22لى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعود  تجدٌد سادس تعدل اسم الشركه ا -  96

 1191برلم       25255257، تارٌخ : 

 1191برلم       25255257، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشركاه  تجدٌد سادس  -  99

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22كه الى / عبدالرزاق ابوالخٌر وولده دمحم ناجى  تجدٌد سادس تعدل االسم التجارى للشر -  93

 1191برلم       25255257

  2525/  2/ 22تعدل االسم التجارى الى / عبدالرزاق مسعود ابوالخٌر وشرٌكه دمحم ناجى ونبٌل عبدالرزاق  تجدٌد سادس  -  97

 1191  برلم     25255257، تارٌخ :  1156

، تارٌخ :  1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / شركه دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشركاه  تجدٌد سادس  -  35

 1191برلم       25255257

 1156  2525/  2/ 22تعدل اسم الشركه الى / دمحم ناجى عبدالرزاق مسعود وشرٌكه نبٌل عبدالرزاق مسعود  تجدٌد سادس  -  31

 1191برلم       25255257ٌخ : ، تار

 45353برلم       25255257، تارٌخ :  1162  2525/  1/ 27دمحم عبد السمٌع دمحم علٌوه وشركاه  تجدٌد ثالث  -  32

، تارٌخ :  1162  2525/  1/ 27تعدل االسم التجارى الى / عبد الفتاح حسن عبد الفتاح دمحم وشركاه  تجدٌد ثالث  -  33

 45353برلم       25255257

، تارٌخ :  1145  2517/  15/ 16العربٌه جروب للمصاعد م/ مصطفى دمحم رمضان المرش وشركاه  تجدٌد اول  -  34

 32175برلم       25255257

برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13عدالن عبد العظٌم واسامه امٌن وشركاهم  تجدٌد ثالث  -  35

44711 

 44711برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13دمحم عبدالعظٌم واسامة امٌن وشركاهم  تجدٌد ثالث  -  36

برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13اسامة امٌن وعدالن عبد العظٌم وامٌره حسٌن  تجدٌد ثالث  -  39

44711 

برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13هم  تجدٌد ثالث عدالن عبد العظٌم واسامه امٌن وشركا -  33

44711 

 44711برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13دمحم عبدالعظٌم واسامة امٌن وشركاهم  تجدٌد ثالث  -  37

برلم       25255257، تارٌخ :  1149  2517/  12/ 13اسامة امٌن وعدالن عبد العظٌم وامٌره حسٌن  تجدٌد ثالث  -  75

44711 

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5دمحم بدٌر موسً وشرٌكه  تجدٌد سادس  -  71

مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  تجدٌد  -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  72

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5سادس 
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وسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما  تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجارة د/ مجمد بدٌر م -  73

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5تجدٌد سادس 

  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  74

برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5تجدٌد سادس  مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  -

155 

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5دمحم بدٌر موسً وشرٌكه  تجدٌد سادس  -  75

دمحم محفوظ  تجدٌد  مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  76

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5سادس 

تعدل االسم التجارى الى / الشركة الدولٌه للتوكٌالت والتجارة د/ مجمد بدٌر موسً ومروه دمحم بدٌر موسً وشرٌكتهما   -  79

 155برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5تجدٌد سادس 

  INTERNATIONAL AGENCIS & TRADE CO  -IATCO -تعدل اسم الشركة الى / الشركه الدولٌه للتوكٌالت والتجاره  -  73

برلم       25255257، تارٌخ :  1153  2517/  7/ 5مروه دمحم بدٌر موسى وشرٌكتها سهٌر سالم دمحم محفوظ  تجدٌد سادس  -

155 

 97244برلم       25255257، تارٌخ :  1151  2513/ 4/ 23حاتم سعٌد احمد وشركاه  تجدٌد اول  -  77

 63473برلم       25255257، تارٌخ :  1164  2517/  12/ 25اشرف ٌاسٌن مصطفى دمحم وشركاه  تجدٌد ثانى  -  155

 7955برلم       25255215، تارٌخ :  1235  2517/  15/  4نبٌل محمود عبدالوهاب وشركاه  تجدٌد خامس  -  151

    25255215، تارٌخ :  1259  2514/  11/ 35شركة االسكندرٌة للموبٌلٌات المدٌمه / فادى السٌد وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  152

 44937برلم   

    25255215، تارٌخ :  1253  2517/  11/ 35شركة االسكندرٌة للموبٌلٌات المدٌمه / فادى السٌد وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  153

 44937برلم   

،  1253  2517/7/23تم تعدٌل االسم التجارى إلى / شركة دمحم ابراهٌم دمحم سلٌمان دمحم الملشانى وشرٌكه  تجدٌد اول  -  154

 32119برلم       25255211تارٌخ : 

لم   بر    25255211، تارٌخ :  1253  2517/7/23شركه دمحم ابراهٌم سلٌمان دمحم الملشانى وشركاه  تجدٌد اول  -  155

32119 

 32914برلم       25255211، تارٌخ :  1243  2517/  12/ 35عوض صموئٌل وشركاه  تجدٌد اول  -  156

برلم       25255211، تارٌخ :  1299  2513/6/25الشموع للمنشات السٌاحٌة / على احمد حسن وشركاه  تجدٌد ثالث  -  159

37732 

 32324برلم       25255211، تارٌخ :  1275  2525/  1/ 21دمحم عامر وشرٌكه  تجدٌد اول  -  153

 32324برلم       25255211، تارٌخ :  1275  2525/  1/ 21دمحم عامر وشركاه  تجدٌد اول  -  157

برلم       25255212، تارٌخ :  1355  2525/  3/ 15شركه نواكو للمماوالت / لبٌب فرج حبٌب وشركاه  تجدٌد سادس  -  115

1296 

 31317برلم       25255212، تارٌخ :  1325  2516/  1/ 24ابراهٌم دمحم الصانط وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  111

 97537برلم       25255212، تارٌخ :  1334  2513/6/19اسامه ٌحً كامل سوٌدان وشرٌكه  تجدٌد اول  -  112

 66997برلم       25255212، تارٌخ :  1314  2517/9/15دمحم ابراهٌم احمد وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  113
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 32929برلم       25255213، تارٌخ :  1357  2525/  1/ 1شركة مٌشٌل كارمى عزمى بشاى وشرٌكه  تجدٌد اول  -  114

، تارٌخ :  1357  2525/  1/ 1تعدل االسم التجارى لٌصبح / مكارٌوس عطا عبدالشهٌد ابراهٌم وشرٌكته  تجدٌد اول  -  115

 32929برلم       25255213

 32929برلم       25255213، تارٌخ :  1357  2525/  1/ 1شركة مٌشٌل كارمى عزمى بشاى وشرٌكه  تجدٌد اول  -  116

، تارٌخ :  1357  2525/  1/ 1تعدل االسم التجارى لٌصبح / مكارٌوس عطا عبدالشهٌد ابراهٌم وشرٌكته  تجدٌد اول  -  119

 32929 برلم      25255213

 3562برلم       25255213، تارٌخ :  1366  2517/  2/ 3مشتشفى المدنٌه المنوره التخصصً  تجدٌد خامس  -  113

 63724برلم       25255213، تارٌخ :  1346  2525/  1/ 17مجدى على السٌد البرلسً  تجدٌد ثانى  -  117

 43426برلم       25255213، تارٌخ :  1393  2517/  6/ 26اسامه سمٌر وعادل محروس وشركاهم  تجدٌد ثالث  -  125

    25255213، تارٌخ :  1345  2553/6/35فاكو للمالبس الجاهزه / مصطفى جنٌدى وجمال الدٌن خلٌفه  تجدٌد اول  -  121

 21453برلم   

    25255213، تارٌخ :  1341  2553/6/35فاكو للمالبس الجاهزه / مصطفى جنٌدى وجمال الدٌن خلٌفه  تجدٌد ثانى  -  122

 21453برلم   

    25255213، تارٌخ :  1342  2513/6/35فاكو للمالبس الجاهزه / مصطفى جنٌدى وجمال الدٌن خلٌفه  تجدٌد ثالث  -  123

 21453برلم   

    25255213، تارٌخ :  1343  2513/6/35و للمالبس الجاهزه / مصطفى جنٌدى وجمال الدٌن خلٌفه  تجدٌد رابع فاك -  124

 21453برلم   

 69362برلم       25255213، تارٌخ :  1352  2517/  15/ 22اٌمن صالح دمحم حجازى وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  125

 63337برلم       25255216، تارٌخ :  1397  2525/  1/ 19ٌسرى الشافعى وشركاه  تجدٌد ثانى  -  126

 43455برلم       25255219، تارٌخ :  1461  2517/ 6/ 23احمد عصام الدٌن زكً وشركاه  تجدٌد ثالث  -  129

لم   بر    25255219، تارٌخ :  1436  2557/  9/ 25كافترٌا الباشا / دمحم دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد اول  -  123

43653 

  2557/  9/ 25تعدل االسم التجارى الى ورثه دمحم دمحم فهمى احمد عنهم  اٌهاب دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد اول  -  127

 43653برلم       25255219، تارٌخ :  1436

برلم       25255219 ، تارٌخ : 1439  2514/  9/ 25كافترٌا الباشا / دمحم دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  135

43653 

  2514/  9/ 25تعدل االسم التجارى الى ورثه دمحم دمحم فهمى احمد عنهم  اٌهاب دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد ثانى  -  131

 43653برلم       25255219، تارٌخ :  1439

برلم       25255219، تارٌخ :  1433  2517/  9/ 25كافترٌا الباشا / دمحم دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد ثالث  -  132

43653 

  2517/  9/ 25تعدل االسم التجارى الى ورثه دمحم دمحم فهمى احمد عنهم  اٌهاب دمحم فهمى احمد وشركاه  تجدٌد ثالث  -  133

 43653برلم       25255219، تارٌخ :  1433

برلم       25255219، تارٌخ :  1443  2555/  3/ 4اول نعٌمه جاد سعد وشركاه  تجدٌد  -ورثه جوده عزٌز بالمون  -  134

23557 
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برلم       25255219، تارٌخ :  1444  2515/  3/ 4نعٌمه جاد سعد وشركاه  تجدٌد ثانى  -ورثه جوده عزٌز بالمون  -  135

23557 

برلم       25255219، تارٌخ :  1445  2515/  3/ 4نعٌمه جاد سعد وشركاه  تجدٌد ثالث  -ورثه جوده عزٌز بالمون  -  136

23557 

برلم       25255219، تارٌخ :  1446  2525/  3/ 4نعٌمه جاد سعد وشركاه  تجدٌد رابع -ورثه جوده عزٌز بالمون  -  139

23557 

   برلم    25255219، تارٌخ :  1494  2517/  7/ 17دمحم االصالن وشرٌكه االصالن انترناشٌونال  تجدٌد ثانى  -  133

44225 

    25255219، تارٌخ :  1494  2517/  7/ 17دمحم االصالن وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -االصالن انترناشٌونال للتصدٌر  -  137

 44225برلم   

 33537برلم       25255219، تارٌخ :  1413  2519/  11/ 23عصام الغنام وعالء فوزي  تجدٌد ثالث  -  145

  2516/ 12/ 25حمٌد اسماعٌل صبره  / جمعه عبد الحمٌد اسماعٌل صبره و شركاه  تجدٌد رابع ورثه المرحوم عبد ال -  141

 15573برلم       25255219، تارٌخ :  1465

    25255219، تارٌخ :  1493  25 25/  2/  7احمد وفاتن احمد فتح هللا دمحم وشرٌكته فاتن جمال ابراهٌم  تجدٌد ثانً  -  142

 67173برلم   

 26556برلم       25255219، تارٌخ :  1452  2554/  9/  27عطٌه جابر دمحم على وشرٌكه  تجدٌد اول  -  143

 26556برلم       25255219، تارٌخ :  1453  2557/  9/  27عطٌه جابر دمحم على وشرٌكه  تجدٌد ثانً  -  144

 26556برلم       25255219، تارٌخ :  1453  2514/  9/  26عطٌه جابر دمحم على وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  145

 26556برلم       25255219، تارٌخ :  1454  2514/  9/  26عطٌه جابر دمحم على وشرٌكه  تجدٌد ثالث  -  146

 26556برلم       25255219، تارٌخ :  1455  2517/  9/  26عطٌه جابر دمحم على وشرٌكه  تجدٌد رابع   -  149

، تارٌخ :  1435  2513/  11/ 24عبدالفتاح عفٌفً حسنٌن وشرٌكته  تجدٌد خامس  -تجارة منتجات البالستٌن عفٌفً ل -  143

 3597برلم       25255213

 25355برلم       25255213، تارٌخ :  15549  2513/3/26م. شرٌف على  وشركاه  تجدٌد رابع  -  147

برلم       25255213، تارٌخ :  1513  2517/3/12تجدٌد اول   4و  3السٌد زٌن احمد فرج وشرٌكه لاعه زٌن  -  155

35739 

 35545برلم       25255213، تارٌخ :  1515  2519/  2/ 25السٌد مكرم السٌد احمد و شرٌكته  تجدٌد ثالث  -  151

 63749برلم       25255217، تارٌخ :  1554  2525/  1/ 25فاٌز ٌوسف دٌاب وشرٌكه  تجدٌد ثانى  -  152

 32931برلم       25255217، تارٌخ :  1531  2525/1/4المصرٌة الدولٌة / رٌم ضٌاء الدٌن وشركاه  تجدٌد اول  -  153
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