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 5مول الحرم محل  2مجاورة  11وطعمٌه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مطعم  35734برلم  25195125، لٌد فى  155550555ابراهٌم مصطفى دمحم عبدالبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 1محل  55االتحاد التعاونى ع 11اسمان ، بجهة : الحى 

عن تصدٌر ،  35747برلم  25195121، لٌد فى  255550555، رأس ماله ،   خالد عزت محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد -  55

 الدور الثانى 254شمه  3ع  3مج  3بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن مصنع  35764برلم  25195122، لٌد فى  5555550555دمحم عبدالغفار فتح هللا عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

امتداد المنطمه  358تٌراد والتصدٌر والتوكٌالن التجارٌه وتعبٌئه المواد الغذائٌه الجافه ، بجهة : ق رلم لتفصٌل البالستٌن واالس

 الصناعٌه الثالثه

عن معرض  35715برلم  25195115، لٌد فى  1555550555غادة رزق عبدالحكٌم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 المحور المركزى C7-C8-C9-E3-A1جهة : مول المستمبل محالت بٌع سٌارات بالعمولة لحساب الغٌر ، ب

عن ورشة مالبس )فٌما  35642برلم  25195153، لٌد فى  155550555دمحم حسٌن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 اول علوى مول االردنٌة الحى االول 114عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : محل 

عن صٌدلٌة ، بجهة : مبنى  35635برلم  25195153، لٌد فى  155550555ارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌة د / س -  59

 عمارات دهشور 2محل رلم  15

عن مغسلة مالبس  35675برلم  25195159، لٌد فى  255550555دمحم صبرى فرج حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ZA 45مول المعز محل  2 رلم 12، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن كافتٌرٌا  35661برلم  25195159، لٌد فى  1555550555فادى فرٌد فؤاد سولاير عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

الدور االرضى مشروع كورتٌارد   Fبلون    5/  3151وسوبر ماركت سٌاحى وبٌع الهداٌا التذكارٌة السٌاحٌة ، بجهة : وحدة 

 ولى الحى الثانى عشر الشٌخ زاٌدالمجاورة اال

عن مماوالت  35685برلم  25195115، لٌد فى  125550555احمد احمد جالل دمحم الحبال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بالدور االرضى 1شمة  1565لطعة  7مجاورة  3عامه ، بجهة : الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو
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عن تجارة  35756برلم  25195122، لٌد فى  155550555ه ،  دمحم نعمان احمد عبدالهادى حمد  ، تاجر فرد ، رأس مال -  66
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عن مطعم  35757برلم  25195122، لٌد فى  155550555طاهر لطب عبدالحمٌد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 رست مولسنتر ف 38محل رلم  4مج  3للوجبات السرٌعه ، بجهة : الحى 

عن بٌع ادوات  35795برلم  25195128، لٌد فى  555550555جمال دمحم صالح حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 21كهربائٌه ، بجهة : الحى الثالث المحور المركزى مول االردنٌه التجارى محل رلم 

عن تدرٌب  35791برلم  25195128، لٌد فى  25555.000محمود دمحم عبدالوهاب دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 8، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى  2518فى 352علىالبرمجٌات وحلول برمجٌه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموافمه امنٌه رلم 

 1شمه  35عمار  3مجاورة 

عن بٌع مالبس  35799برلم  25195135، لٌد فى  155550555اشرف رجب احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 الدور االول بعداالرضى مول دلفٌن الند 29جاهزه ، بجهة : محل 
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 التحرٌر محور الكفراوى
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مارة ز الدور االول علوى ع 35مشروع سٌتى محل  7مخلفات مصانع وتدوٌرها مع جهات ملزمة للخصم واالضافة ، بجهة : الحى 
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عن تجارة لطع غٌار  35664برلم  25195159، لٌد فى  555550555حاتم دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 14سنتر طٌبة محل  12السٌارات ، بجهة : الحى 

عن كافٌه ، بجهة  35694برلم  25195114، لٌد فى  555550555ٌاسر جمال عبدالاله عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 عمارات التعاونٌات 164مشروع  8عمارة  1محل  11: الحى 

عن بٌع طٌور حٌة  35731برلم  25195117، لٌد فى  255550555عمر السٌد مختار السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 حى االول المجاورة االولىسنتر العربى التجارى ال 42ومذبوحه ، بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  35774برلم  25195123، لٌد فى  2555550555احمد عادل اسماعٌل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 مشروع روٌال داٌموند المستثمر الصغٌر 114عمار  11عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : مكتب 

عن نمل  35852برلم  25195131، لٌد فى  55550555فرد ، رأس ماله ،   رحاب كمال دمحم ابوالفتوح سٌد  ، تاجر -  77

 13/49مجمع الشرق االوسط عمار رلم  1اللوجستٌه ) نمل بضائع ( ، بجهة : صناعٌة 

عن ورشة تصنٌع  35617برلم  25195151، لٌد فى  555550555جالل عبداللطٌف دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو
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 164م  9عمارة  3محل  11عمومٌة ، بجهة : الحى 

عن مصنع لتدوٌر  21285برلم  25195125، لٌد فى  155550555احمد ربٌع مجاهد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 متر355مخازن الشباب  125البروبلٌن ، بجهة : 

عن مصنع لتدوٌر  21285برلم  25195125، لٌد فى  155550555احمد ربٌع مجاهد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

الستٌن بنشاط تدوٌر بالستٌن بالعنوان منطمة المخازن ق رلم البروبلٌن ، بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة مؤسسة الربٌع لتدوٌر الب

 المنطمة الصناعٌة 37
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 19محل رلم  امتداد السوٌمة 9مج  6المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الحى 

عن التورٌدات العامه  35773برلم  25195123، لٌد فى  45550555دمحم حسن على دمحم لابل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 محل ب مدٌنة الفردوس 548، بجهة : ع 
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 3شارع المستثمر الصغٌر شمه  56 - 8وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن  35789برلم  25195128، لٌد فى  255550555محمود سعٌد عبدالحلٌم عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 9شمه  2ح  8مج  2375تصدٌر وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 
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 5555الجٌزة بنشاط بمالة تمونٌه برس مال  215327غذائٌه ماعدا مجاالت الطباعه ، بجهة : له رئٌسى بسجل رلم وتغلٌف المواد ال

 شارع الغنام من زكى مطر امبابة 47بالعنوان 

عن مكتبه ، بجهة  35853برلم  25195131، لٌد فى  155550555السعٌد احمد احمد جوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 الشٌخ زاٌد 4,3محل  2مج  8عمارة  13لحى : ا

عن كافتٌرٌا  35625برلم  25195151، لٌد فى  555550555ابراهٌم دمحم ابراهٌم جودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 1ٌولٌو بجوار هاٌبر محل  26مشروبات ساخنه وباردة ووجبات سرٌعه ، بجهة : الشٌخ زاٌد المحور المركزى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو
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، بجهة : الطابك الثانى  2518فى256مهارات بشرٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموافمه امنٌه رلم 

 1مات الحى منطمه خد 15مبنى كنوز النٌل الممام على لطعه رلم 

عن مكتب  35653برلم  25195156، لٌد فى  155550555خالد عبدالرحمن عثمان خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96
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عن مطعم بٌع  35742برلم  25195125، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن سٌد حسن دمحم   -  155

 4محل  41ع  3مج  3مأكوالت ومشروبات ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن تعبئه  35783برلم  25195127، لٌد فى  125550555عبدالغفار رمضان عبدالغفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 دور ارضى 7مج  1525ق  4توزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : الحى وتغلٌف و

عن  35855برلم  25195131، لٌد فى  155550555عبدهللا عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 المحور المركزى 8ابراج الشركه العالمٌه ح  1برج  3مكتب تشطٌب ودٌكور ، بجهة : مكتب 
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عن كافٌه ،  28858برلم  25195159، لٌد فى  155550555احمد ماهر عبدالحكٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 2مجاورة  2بالعنوان الحى  5555لصحٌة بنشاط بٌع االدوات الصحٌة براسمال اكتوبر لالدوات ا 6بجهة : له رئٌسى بسمة تجارٌة 

 2محل  661عمار 

عن تجارة وتورٌد  35686برلم  25195113، لٌد فى  555550555على عمر طرلى امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158
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،  3271/2518دار نشر وتوزٌع كتب فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنٌت والكتب الدٌنٌه والمصاحف بموافمه امنٌه 

 996عمارة  5المجاورة  5هة : الحى بج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

عن  35716برلم  25195115، لٌد فى  1555550555احمد عبد الحمٌد مبرون عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 1شمة  61االتحاد التعاونى نموذج د عمارة  11المماوالت العمومٌة والتورٌدات لجهات ملزمة بالخصم ، بجهة : الحى 

عن  35725برلم  25195117، لٌد فى  2555550555نى على ابوالٌزٌد السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ها -  111
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 المول التجارى بمرٌة الٌاسمٌن جرٌن الند السٌاحٌه الثانٌه 3تمدٌم مأكوالت ومشروبات ، بجهة : 

عن تجارة االلمشه  35762برلم  25195122، لٌد فى  155550555اٌمن محمود دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مول اجٌاد كامل المحور المركزى الخدمى لطعه  92بس العسكرٌه ، بجهة : محل ومالبس جملة وتصنٌع لدى الغٌر فٌما عدا المال
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عن  35855برلم  25195135، لٌد فى  55550555احمد حامد مصطفى موسى البٌاعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114
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عن كافٌه  35665برلم  25195159، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود اسماعٌل موسى بازٌد   -  115
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 المباله الواحات البحرٌه 3وتورٌد خضروات وفاكهه ، بجهة : عمار رلم 

تورٌدات  عن 35711برلم  25195115، لٌد فى  1555550555خالد ابراهٌم على المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 شارع د / دمحم المغازى 1وحدة  1975لطعة  7مجاورة  2عمومٌة ، بجهة : الحى 

عن انتاج  35728برلم  25195117، لٌد فى  5555550555عزت ادٌب زخارى فلتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 نٌةالمنطمه الصناعٌه الثا 126وتصنٌع اطباق الفوم بكافة اشكالها ، بجهة : المطعة 

عن تصنٌع  35723برلم  25195117، لٌد فى  155550555حنان عبدالحلٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 555م لطعة 355مالبس جاهزة ، بجهة : مخازن الشباب 

تب بٌع الزٌوت عن مك 35736برلم  25195125، لٌد فى  5555550555دمحم دمحم شرٌف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 B2مبنى  16مول المعز محل  12ولطع غٌار السٌارات ، بجهة : الشٌخ زاٌد مج 

عن تورٌدات  35761برلم  25195122، لٌد فى  255550555شرٌف احمد محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 16شمه  79ع  4مج  16عمومٌه ، بجهة : ممر ادارى الشٌخ زاٌد الحى 

عن  35772برلم  25195123، لٌد فى  155550555احمد وافدى عبدالفتاح حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 فدان جنوب االحٌاء 71اسكان  6الحى  1شمه  336مماوالت ، بجهة : ع 

ن مركز ع 35793برلم  25195128، لٌد فى  155550555شرٌن سمٌر حسٌن حتحوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ارضى الشٌخ زاٌد 1وحده  6ترفٌهى لالطفال ، بجهة : مول سٌتى مارن لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

عن جٌم رٌاضى ،  35794برلم  25195129، لٌد فى  155550555عفاف دمحم سٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 135شمه  24عمارة  11منطمه  11بجهة : الحى 

عن تورٌدات  35636برلم  25195153، لٌد فى  3555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد رمضان دمحم الصعٌدى  ،  -  127

 115مبنى  6ع  6عمومٌه ، بجهة : الحى 

عن تجارة االدوات  35648برلم  25195156، لٌد فى  555550555دمحم حسن دمحم نصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 الدور االرضى 5محل رلم  7مج  6المنزلٌه ، بجهة : الحى 

عن كافٌه ، بجهة :  35663برلم  25195159، لٌد فى  555550555احمد دمحم سعد شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 الدور االرضى عمارة )و( مشروع سٌتى مول 26،  25،  24محالت 

عن سوبر ماركت ،  35696برلم  25195114، لٌد فى  155550555امال احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 8محل  53ع  3مج  12بجهة : الحى 

عن مكتب نمل داخلى  35712برلم  25195115، لٌد فى  155550555احمد فتحى دمحم جلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 سٌتى ستار 11الحى  3مجاورة  3عمار  5، بجهة : شمة 

عن لهوة ،  35759برلم  25195115، لٌد فى  155550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم عبدالحكٌم محمود  ،  -  132

 54سنتر بدر الدٌن محل  16بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

عن ستودٌو  35718برلم  25195116، لٌد فى  555550555مٌنا صبحى رٌاض عرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ب الدور االرضى 15محل  Exit 14اٌد مشروع تصوٌر فوتوغرافٌا ، بجهة : الشٌخ ز

عن مصنع النتاج  35719برلم  25195116، لٌد فى  55550555بخٌته امٌن سلٌم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 المنطمه الصناعٌه 799متر ق 355البالط ، بجهة : مخازن الشباب 

عن تورٌدات  35724برلم  25195117، لٌد فى  255550555اله ،  نصر مرزوق دمحم الصفطى  ، تاجر فرد ، رأس م -  135

 58عمومٌة ومستلزمات المصانع ، بجهة : مجمع على الدٌن مبنى أ محل رلم 

عن جزارة  35752برلم  25195121، لٌد فى  555550555خالد دمحم ابراهٌم على النزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ر االرضى سنتر االردنٌه محور خدمات الحى االول والثانىالدو 88، بجهة : محل 

عن تأجٌر معدات ثمٌلة  35766برلم  25195123، لٌد فى  155550555على دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 3وخدمة المشوعات ، بجهة : الحى السادس سنتر االردنٌه التجارى محل رلم 

عن  35769برلم  25195123، لٌد فى  255550555ز الدٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالعظٌم عزٌ -  138

 2الدور االرضى م الفردوس االستثمارى  5محل  4مطعم اسمان ، بجهة : بلون 

 عن تسوٌك 35779برلم  25195127، لٌد فى  255550555بسمه عبدالفتاح دمحم االلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 12شمه  2مج  5ح  365عمارى ، بجهة : 

عن تورٌد  35733برلم  25195117، لٌد فى  1555550555اٌمن همام سٌد سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 سوق الجمله 5عنبر  285وتصدٌر الخضروات والفاكهه بالجملة ، بجهة : محل 

عن معرض  35626برلم  25195152، لٌد فى  155550555ماله ،  دمحم عبدالناصر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس  -  141

 18سنتر الجهاز محل رلم  7مج  6سٌارات ، بجهة : الحى 

عن كافٌه نت  35677برلم  25195115، لٌد فى  255550555نسرٌن السٌد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مركز هنٌده التجارى االمرٌكٌة 4ب عمارة  11جهة : ( ، ب2518/9/25بتارٌخ  257)موافمة امنٌة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

عن  35627برلم  25195152، لٌد فى  155550555فتحى عبدالحمٌد عفٌفى عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 3المحور الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌه  117مركز خدمة وتجدٌد سٌارات ، بجهة : ق 

عن بٌع مستلزمات  35646برلم  25195156، لٌد فى  45550555جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه حامد حسن  -  144
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سنتر  6عمومٌه وتورٌد وتجارة االجهزة المعملٌه والطبٌه ومستلزمات المصانع والشركات والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : محل رلم 
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الجٌزة بسمة تجارٌة سبٌد للمماوالت بنشاط مماوالت وتورٌدات عمومٌة براس مال  193478معادن ، بجهة : له رئٌسى بسجل رلم 
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الدور  3، بجهة : وحدة رلم  2518/11/19بتارٌخ  321تدرٌب وتنظٌم دورات تنمٌة بشرٌة )فٌما عدا االنترنت( موافمة امنٌة رلم 

 السٌاحٌة الرابعة 29االول فوق االرضى عمارة 

عن محل  35666برلم  25195159، لٌد فى  155550555احمد مصطفى احمد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156
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عن بٌع  35756برلم  25195115، لٌد فى  355550555هدى رشاد عبدالعزٌز دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ار(2ي( محل )9لطعة ) 2 مالبس جاهزة ، بجهة : مدٌنة الفردوس مجاورة

عن تورٌد  35746برلم  25195121، لٌد فى  555550555فرٌد عبدالغنى اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 12شمه  132عمارة  1المواد الغذائٌه ومستلزمات المزارع ، بجهة : الحى الرابع مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو
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 817م ق 355امه الصمل والجالء مختلف السمن والنوع ، بجهة : مخازن الشباب الواح وترابٌع رخام وجرانٌت ت

عن  35755برلم  25195121، لٌد فى  555550555السعٌد لطفى الدمحمى المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 11فدان حى االندلس ح27ال 57المماوالت واالستثمار العمارى ، بجهة : لطعه 

عن مخبز  35765برلم  25195122، لٌد فى  155550555دالناصر لطفى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  166

 37محل  2مج  11سٌاحى ، بجهة : الشٌخ زاٌد سنتر الحرم الحى 

ن ع 35776برلم  25195127، لٌد فى  255550555حسن محسن عبدالموى مبرون الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

بالدور االرضى السوق  1تصدٌر جمٌع المنتجات المعدنٌة فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر ، بجهة : الشٌخ زاٌد مشروع سوق الشباب رلم 

 التجارى

عن  35796برلم  25195129، لٌد فى  155550555صٌدلٌه د/ بسنت دمحم سالم احمد رضا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 بالحى االول دولفٌن الند المحور المركزى 14,13صٌدلٌه ، بجهة : محل 

عن تملٌم  35856برلم  25195131، لٌد فى  155550555شٌماء سعٌد احمد على عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 دور ارضى 55اظافر ، بجهة : الحى المتمٌز مشروع وادى الربٌع وحدة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد فرج ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  المماوالت واالنشاءات المعدنٌة وتورٌد مواد ومستلزمات التشٌٌد والبناء واالستٌراد  -  1

برلم  25195117،لٌدت فى  25555550555(  ،رأس مالها   19والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 36، عن المماوالت واالنشاءات المعدنٌة وتورٌد مواد ومستلزمات التشٌٌد والبناء واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة  35729

 امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة 241( ، بجهة : لطعة 19والمجموعه  6من المجموعه 

ارة الورق ومستلزمات الطباعة ) فٌما عدا اعمال الطباعة (  احمد دمحم عبدالتواب وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة وتج -  2

، عن تورٌدات عمومٌة وتجارة الورق ومستلزمات الطباعة )  35643برلم  25195153،لٌدت فى  1555550555،رأس مالها   

 ن فٌصلشارع المحور المركزى الحى الرابع امام بن 135فٌما عدا اعمال الطباعة ( ، بجهة : الدور االول عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

،لٌدت فى  555550555خالد دمحم السٌد وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة وتجارة المواسٌر ولوازمها   ،رأس مالها    -  3

، عن تورٌدات عمومٌة وتجارة المواسٌر ولوازمها ، بجهة : الحى الثانى عشر مجمع على الدٌن مبنى أ  35732برلم  25195117

 تبالدور االول مكا 154مكتب 

 25195153،لٌدت فى  555550555مجدى فهمى مرسى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المٌاه المعدنٌة   ،رأس مالها    -  4

 الحى االول 2مجاورة  5أ شمة  275، عن تجارة وتوزٌع المٌاه المعدنٌة ، بجهة : عمار  35639برلم 

اع وتمسٌم االراضى الصحراوٌه وادارة وتشغٌل المزارع   ،رأس ٌسرى حامد وشركاه   شركة  ،  مكتب استصالح واستزر -  5

، عن مكتب استصالح واستزراع وتمسٌم االراضى الصحراوٌه  35622برلم  25195151،لٌدت فى  5555550555مالها   

 مجاورة االولى محافظة الجٌزه 16وادارة وتشغٌل المزارع ، بجهة : الشٌخ زاٌد الحى 

برلم  25195156،لٌدت فى  255550555ه   شركة  ،  تجارة المصوغات الذهبٌه   ،رأس مالها   محمود ناصر وشركا -  6

 الدور االرضى سنتر فاملى مول المحور المركزى امام جهاز 58، عن تجارة المصوغات الذهبٌه ، بجهة : محل رلم  35649

فى الدهانات بجمٌع انواعها جمله ولطاعى  ،رأس مالها    لٌلى احمد وشركائها   شركة  ،  المٌام باعمال الدٌكور والتجارة -  7

، عن المٌام باعمال الدٌكور والتجارة فى الدهانات بجمٌع انواعها جمله  35715برلم  25195115،لٌدت فى  355550555

 2محل  1/6عمارة  1ولطاعى ، بجهة : الحى الثانى مجاورة 

مشغوالت الحدٌدٌه والدهانات بانواعها ادوات السباكه   ،رأس مالها   دمحم مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات ال -  8

، عن تورٌدات المشغوالت الحدٌدٌه والدهانات بانواعها ادوات السباكه ، بجهة  35654برلم  25195156،لٌدت فى  555550555

 بالدور االول المول التجارى الحدٌث ش الكفراوى الحى الثانى 15: محل رلم 

،لٌدت  35550555اضى زكى وشركاءها )حدائك اكتوبر(   شركة  ،  تورٌد عماله داخلٌة للكمبوندات   ،رأس مالها   هبه ر -  9

 سنتر الملكة واالمٌر لسم اول 2مجاورة  2، عن تورٌد عماله داخلٌة للكمبوندات ، بجهة : الحى  35744برلم  25195121فى 

ٌام باعمال التجارة فى االدوات الصحٌة بجمٌع انواعها جملة ولطاعى   ،رأس مالها   احمد حسٌن سالم وشرٌكه   شركة  ،  الم -  15

، عن المٌام باعمال التجارة فى االدوات الصحٌة بجمٌع انواعها جملة ولطاعى  35631برلم  25195152،لٌدت فى  155550555

 1محل تجارى  6-1لطعه  1، بجهة : الحى الثانى مج 

هٌم البملى   شركة  ،  مكتب المماوالت العمومٌه وتورٌد جمٌع ماٌحتاجه نشاط المماوالت من خامات   ،رأس دمحم وكرٌم ابرا -  11

، عن مكتب المماوالت العمومٌه وتورٌد جمٌع ماٌحتاجه نشاط  35854برلم  25195131،لٌدت فى  1555550555مالها   

 رابعه شارع احمد سعدالحى الرابع المجاورة ال 913المماوالت من خامات ، بجهة : 

 555550555طارق عبدالسمٌع اسماعٌل وشرٌكه   شركة  ،  المٌام ٌتشطٌبات معمارٌة وتورٌدات عمومٌه   ،رأس مالها    -  12

برعى  1برج  1543، عن المٌام ٌتشطٌبات معمارٌة وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : الوحدة رلم  35641برلم  25195158،لٌدت فى 

 لمركزىبالزا المحور ا

،لٌدت  555550555منى دمحم عباس وشرٌكاها   شركة  ،  التسوٌك العمارى واالستثمار والمماوالت العامة   ،رأس مالها    -  13

شارع الرٌحان غرب  15/5/1، عن التسوٌك العمارى واالستثمار والمماوالت العامة ، بجهة :  35655برلم  25195156فى 

 سومٌد

وشرٌكتها   شركة  ،  بٌع وتورٌد عدد واالت ومواد االمن الصناعى ومستلزمات المصانع والبوٌات   اسراء عزٌز على  -  14

، عن بٌع وتورٌد عدد واالت ومواد االمن الصناعى  35621برلم  25195151،لٌدت فى  255550555،رأس مالها   

 12الحى مول المجد المحور المركزى  44ومستلزمات المصانع والبوٌات ، بجهة : محل 

 25195113،لٌدت فى  245550555حمدى صالح سالم وشركاه   شركة  ،  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها    -  15

 شارع التوسعات الشمالٌه 3شمه  7، عن التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : عمارة  35692برلم 

 25195125،لٌدت فى  24550555بلدى نص ألى   ،رأس مالها    نصر رمضان عبدالحمٌد وشركاه   شركة  ،  مخبز -  16

 الصناعٌة الثانٌة 65، عن مخبز بلدى نص ألى ، بجهة : لطعة  35739برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

احمد رفاعى سٌد حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجارة االستانلس ومهمات المصانع والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌة    -  17

، عن تجارة االستانلس ومهمات المصانع والمماوالت العامه  35672برلم  25195159،لٌدت فى  155555.000،رأس مالها   

 مول اسواق الجمهورٌة المحور المركزى 1الدور االرضى علوى رلم  25والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : 

،لٌدت فى  55550555ها   ٌاسر حمدى اسماعٌل على وشرٌكه   شركة  ،  مطعم وتورٌدات غذائٌة   ،رأس مال -  18

سنتر الخلٌل  1منطمة خدمات ب /ب محل رلم  7، عن مطعم وتورٌدات غذائٌة ، بجهة : لطعه رلم  35797برلم  25195129

 العمرانٌه الثانٌه الشمالٌه

جمٌع المنظفات شركة صبرى ومحمود للتجارة والتوزٌع   شركة  ،   المٌام بأعمال البٌع بطرٌك الجمله وتجارة التجزئه ل -  19

، عن المٌام بأعمال البٌع بطرٌك الجمله  35752برلم  25195114،لٌدت فى  155550555والخالصات العطرٌة   ،رأس مالها   

 فدان 71ع بالمنطمه رلم  358وتجارة التجزئه لجمٌع المنظفات والخالصات العطرٌة ، بجهة : الفٌال برلم 

المٌام باعمال المماوالت والكهرو مٌكانٌكا والتورٌدات العامه والخدمات والصٌانة فى مجال    دمحم دمحم على وشركاه   شركة  ، -  25

، عن المٌام باعمال المماوالت والكهرو مٌكانٌكا  35662برلم  25195159،لٌدت فى  2555550555نشاط الشركة   ،رأس مالها   

الحى الثالث عشر الشٌخ   3مدخل ب مجاورة  64، بجهة : عمارة  والتورٌدات العامه والخدمات والصٌانة فى مجال نشاط الشركة

 زاٌد

،لٌدت فى  1555550555احمد اٌمن دمحم زكى فرج وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌد لطع غٌار السٌارات   ،رأس مالها    -  21

الحى الثالث  45شارع  1731عمارة  2، عن تجارة وتورٌد لطع غٌار السٌارات ، بجهة : محل  35679برلم  25195115

 المجاورة الثامنة

حاتم ابراهٌم وشرٌكة   شركة  ،  المماوالت العامه وتجارة الماكٌنات والمعدات الكهرومٌكانٌكٌه وصٌانتها واالستشارات  -  22

ات والمعدات ، عن المماوالت العامه وتجارة الماكٌن 35798برلم  25195129،لٌدت فى  1555550555الهندسٌه   ،رأس مالها   

الدور  1مكتب ادارى رلم  54ع  159الكهرومٌكانٌكٌه وصٌانتها واالستشارات الهندسٌه ، بجهة : الحى السادس مشروع تعاونٌات 

 االرضى

ولٌد السٌد جمال وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌد انظمة النٌوماتٌن وجمٌع مستلزمات المصانع والعدد واالالت المختلفة    -  23

، عن تجارة وتورٌد انظمة النٌوماتٌن وجمٌع مستلزمات  35775برلم  25195123،لٌدت فى  1555550555مالها    ،رأس

 الدور الثانى سنتر المجد التجارى خلف مجمع على الدٌن مٌدان لٌلة المدر 13المصانع والعدد واالالت المختلفة ، بجهة : محل 

ورٌد وتركٌب الصٌانة المتنملة لالجهزة االلكترونٌة والحاسب االلى والتورٌدات رائد رضا سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،  ت -  24

العامه دون مجاالت الدعاٌة واالعالن واصالح وصٌانة االالت المكتبة والمحاسبٌة والحاسبات والاللكترونٌة االخرى   ،رأس مالها   

ٌانة المتنملة لالجهزة االلكترونٌة والحاسب االلى ، عن تورٌد وتركٌب الص 35726برلم  25195117،لٌدت فى  1555550555

والتورٌدات العامه دون مجاالت الدعاٌة واالعالن واصالح وصٌانة االالت المكتبة والمحاسبٌة والحاسبات والاللكترونٌة االخرى ، 

 بالدور الثانى بطٌبة جراند مول 256بجهة : محل 

 155550555،  بٌع وشراء الخضروات والفاكهه بالجملة   ،رأس مالها     عزت ابراهٌم شحات ابراهٌم وشرٌكه   شركة -  25

 سوق الجملة 1عنبر  125، عن بٌع وشراء الخضروات والفاكهه بالجملة ، بجهة : وحدة  35738برلم  25195125،لٌدت فى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  محو    25195152، وفى تارٌخ    29319احمد سٌد احمد ابوالهنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195152، وفى تارٌخ    29537ٌده برلم : سٌد دمحم مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 2

 المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195153، وفى تارٌخ    28154نادٌه دمحم متولى راضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 المٌد لترن النشاط

تم    25195158، وفى تارٌخ    25633ى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامى دمحم امٌن دمحم نجٌب امٌن الخانج   - 4

 محو/شطب السجل  محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195158، وفى تارٌخ    11446دمحم عبده ابراهٌم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195158، وفى تارٌخ    13441بدالهادى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حاتم شرٌف ع   - 6

 محو المٌد وترن النشاط

تم    25195158، وفى تارٌخ    14416اسامة شولى دمحم الشرلاوى على مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 النشاطمحو/شطب السجل  محو المٌد لترن 

تم محو/شطب السجل  محو    25195159، وفى تارٌخ    8959احمد بشرى عبدالمعطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    18959احمد طلعت دمحم حسٌن صابر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 ٌد لترن النشاطمحو الم

تم محو/شطب السجل  محو    25195115، وفى تارٌخ    8263عربى محمود السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو المٌد    25195115، وفى تارٌخ    496سمٌر ابو رابٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 رن النشاطلت

تم محو/شطب السجل     25195113، وفى تارٌخ    27769دمحم صبرى دمحم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195113، وفى تارٌخ    8332امانى عبدالرحٌم امام سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 حو المٌد وترن النشاطم

تم محو/شطب السجل  محو    25195114، وفى تارٌخ    14915خالد همام دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 المٌد وترن النشاط

السجل  تم محو/شطب    25195115، وفى تارٌخ    25511ٌوسف حسٌن ٌوسف مكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    15255طلعت زكى عطاهللا جوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو المٌد لترن النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم    25195116، وفى تارٌخ    26744مكتب السوده لتورٌد وتوزٌع جالٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 محو/شطب السجل  محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195116، وفى تارٌخ    13446احمد حلمى هاشم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 محو المٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195116ارٌخ ، وفى ت   21377حسن زكرٌا حسن عبدون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195116، وفى تارٌخ    22632اسراء الحسٌنى دمحم المداح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195117، وفى تارٌخ    23465اٌمن محمود دمحم ذكى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195125، وفى تارٌخ    27428هشام حلمى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195122، وفى تارٌخ    12398م : دمحم محمود كمال رفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 23

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب    25195122، وفى تارٌخ    25783ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدالجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195122، وفى تارٌخ    35112تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبدهللا السٌد عبدالرحٌم  ،     - 25

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195123، وفى تارٌخ    19197تامر دمحم ربٌع السٌد علٌوه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل     25195123، وفى تارٌخ    28671دمحم حسن عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسالم مكرم    - 27

 محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب السجل  محو    25195129، وفى تارٌخ    35491دمحم السعٌد فرج خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب    25195135، وفى تارٌخ    26433دمحم احمد عبدالخالك الطبالوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  محو المٌد وترن النشاط

تم محو/شطب    25195135، وفى تارٌخ    6536عبد الباسط احمد دمحم ابو العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 و المٌد وترن النشاطالسجل  مح

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195151وفً تارٌخ ،   14912هانى طه طه محمود سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195152وفً تارٌخ ،   15789اٌمن دمحم طه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25195153وفً تارٌخ ،   22485رأفت دمحم دمحم احمد العدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195153وفً تارٌخ ،   22485اصبح االسم التجارى العدوى للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 ٌه جن  155550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195153وفً تارٌخ ،   24465محمود عزت محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تم   25195156وفً تارٌخ ،   25166احمد دمحم فتحى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195156وفً تارٌخ ،   21788رشٌد للتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   5555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195156وفً تارٌخ ،   29546محمود عبدالحمٌد مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مهران  -  8

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25195156وفً تارٌخ ،   35625احمد عبدالحفٌظ محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195156وفً تارٌخ ،   27374دمحم فولى حسٌن سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195159وفً تارٌخ ،   16113شرٌف عبدالغفار عبدالمنعم حشٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195159وفً تارٌخ ،   35123احمد مفتاح عبد المطلب على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195113وفً تارٌخ ،   26345عماد فلتاؤوس عطٌه عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 ٌه جن  2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195113وفً تارٌخ ،   25779محمود عبدالحمٌد على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   55555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195114وفً تارٌخ ،   22591احمد حربى عبدالظاهر خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195115وفً تارٌخ ،   25529هشام عبدالجابر عبدالسالم عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555550555له ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195121وفً تارٌخ ،   24838عبدهللا دمحم حسٌن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195121وفً تارٌخ ،   27716اسالم على احمد السٌد جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   455550555وصف التأشٌر:   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 ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   25195122وفً تارٌخ ،   19455جمال عبدالاله السٌد عبدالنعٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   555550555صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195123وفً تارٌخ ،   17185دمحم محمود دمحم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195123وفً تارٌخ ،   13946وائل صبحى بهجات السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   19254ادهم عبدالعلٌم احمد طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25555550555رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   3723دمحم عبدالفتاح محمود حرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   15555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   35685ه برلم احمد احمد جالل دمحم الحبال  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  24

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195127وفً تارٌخ ،   28729على جالل خلف مكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555550555ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195128وفً تارٌخ ،   11562اشرف جمال دمحم مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195129وفً تارٌخ ،   25995ده برلم دمحم محمود عز الدٌن عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  27

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   25845عاطف عبدالنبى احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   555550555لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   14877دمحم طه عطٌة احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   12347م عمرو عطٌة محمود ٌحٌى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  35

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195129وفً تارٌخ ،   29443اٌهاب نسٌم ادٌب جٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   555550555رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195135وفً تارٌخ ،   9458ابراهٌم دمحم شعبان الننى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195131وفً تارٌخ ،   35855برلم احمد حامد مصطفى موسى البٌاعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  33

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151فً تارٌخ و 35619عماد تهامى دمحم تهامى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  4شمة  1537عمارة  7مجاورة  4الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195151وفً تارٌخ  17453دمحم حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 شارع سكه عبدالرازق  8افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  35623عه عبدالغنى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جم -  3

 الدور الرابع  19الـتأشٌر:   ، مول على الدٌن مبنى ز مكتب 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25195151وفً تارٌخ  35625ابراهٌم دمحم ابراهٌم جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

  1ٌولٌو بجوار هاٌبر محل  26الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد المحور المركزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  35624اٌناس رافت احمد مراون لوٌزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش التحرٌر محور الكفراوى  6عمارة  1258-3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  35617جالل عبداللطٌف دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 سنتر سور النادى مدٌنة الفردوس الموات المسلحة  6الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195151وفً تارٌخ  35618عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

  1محل  159عمارة  1مجاورة  4الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  35625احمد عبدالحفٌظ محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الدور االرضى  3ش 66ع  3مج  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195152وفً تارٌخ  35633عه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سٌد جم -  9

  1منطمه خدمات الحى  15الطابك الثانى مبنى كنوز النٌل الممام على لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  35632حنان محمود حماد عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 مركز خدمات الحى االول والثانى  47046022محالت  22الـتأشٌر:   ، سنتر االردنٌه لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  35655احمد اشرف صفوت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  35022م محل الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز سنتر جمجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  35628محمود حسن صالح طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع رٌلضى العجاالتى الوحات البحرٌه  2الـتأشٌر:   ، وحدة ادارٌة مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  35626دمحم عبدالناصر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 18سنتر الجهاز محل رلم  7مج  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  35635عبدالستار حمد على دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الول علوى المحور المركزى عمارة ز الدور ا 35مشروع سٌتى محل  7الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  35627فتحى عبدالحمٌد عفٌفى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 3المحور الخدمى الثانى المنطمه الصناعٌه  117وصف الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  35644برلم    حمدى دمحم سٌد مصطفى لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  16

 ادارى  2شمة  119عمارة  4مجاروة  16الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  29617اٌمن احمد حامد النعناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 متر المنطمة الصناعٌة السادسة  355مخازن الشباب  555 الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح لطعة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  24592اٌمن على على عبدربه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  15سنتر المدس محل  3مجاورة  1الـتأشٌر:   ، لشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  24592فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن على على عبدربه حسن ، تاجر -  19

بالعنوان الشٌخ  15555الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة الروف بنشاط بالى ستٌشن تمدٌم وجبات ومشروبات خفٌفة براسمال 

 351مكتب رلم بالدور الثالث بعد االرضى  3زاٌد مركز خدمات الحى االول سنتر المدس دور 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  35642دمحم حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 اول علوى مول االردنٌة الحى االول  114، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  35645احمد رفعت منصور عطٌه الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  2شمة  756عمد ثانى ق  5وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  24592اٌمن على على عبدربه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

مجاورة  1بالعنوان الشٌخ زاٌد الحى  15555ل الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط مطعم كشرى بسمة تجارٌة كوشرٌكو براسما

  15سنتر المدس محل  3

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  35645احمد دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سنتر طٌبة جراند مول  7محل  12، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195153وفً تارٌخ  35645د ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فر -  24

 شارع موسى بن نصٌر الحى السابع مدٌنة نصر  53، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  35636احمد رمضان دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 115مبنى  6ع  6الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195153وفً تارٌخ  35638هدى فهمى دمحم عبدالظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 2مجاورة اولى شمة  17متر عمارة 75شباب  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195153وفً تارٌخ  35635صٌدلٌة د / سارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 عمارات دهشور  2محل رلم  15مبنى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195153وفً تارٌخ  25724نانسى دمحم الطاهر دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 انٌة المتحدة الحى الثامن عمر 31بالدور االول علوى عمارة  12وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195156وفً تارٌخ  35648دمحم حسن دمحم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الدور االرضى  5محل رلم  7مج  6، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  35651عبدهللا دمحم ٌونس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  12الجنه الخضراء شمه رلم  16الـتأشٌر:   ، الحى الثانى عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  22153اٌهاب صبحى عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 من شارع الخزان الحى الخامس 2د شارع  36فٌال  بالدور االرضى 1الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  35647فارس ماضى ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الدور الثانى علوى  221م محل 63شباب  6الـتأشٌر:   ، سنتر االردنٌه الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195156وفً تارٌخ  35652،  سبك لٌده برلم    الكومى الٌكترٌن ، تاجر فرد  -  33

 11ب شمه 5عمارة  5الشٌخ زاٌد الحى االول مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  35653خالد عبدالرحمن عثمان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 15مشروع سٌتى ستار الحى  15شمه  5دور  3برج رلم الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  27415دمحم عبدالمنعم عٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 برج د ابراج على الدٌن ستى مول الحى السابع دور ارضى  3الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  35655عبدالعزٌز عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رنٌا دمحم -  36

  3المحور المركزى ابراج االمرٌكٌه برج  44الـتأشٌر:   ، مكتب العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  13787بهاء الدٌن طارق على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان شارع عبدهللا اسماعٌل من شارع ناصر الثورة الهرم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195158وفً تارٌخ  35656الملٌح لطالء المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ب م الشبا355مخازن  625، مصنع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  35657عبدالرحمن دمحم عبدالغنى دعادٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

  2ع المحور المركزى الحى الرابع مجاورة 281وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  26856عالم لالنتاج والتوزٌع الفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 شارع الشهٌد صالح عبد السالم الحى المتمٌز  258الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  25195158وفً تارٌخ  35658عالء الدٌن طوسون احمد ٌسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 السٌاحٌة الرابعة  29االول فوق االرضى عمارة  الدور 3وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195158وفً تارٌخ  35659مصطفى دمحم ابراهٌم ابومندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  1مبنى رلم  6رلم  2مجمع االول دور  3الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35665راج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد خالد دمحمٌن السٌد ف -  43

 15/19بلون  6ق 15الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز غرب سومٌد مج 

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  35667احمد طلعت عبدالظاهر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 BX 226عمارة  51الـتأشٌر:   ، كمبوند دجله بالمز طرٌك الوحات شمه وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35669شٌماء دمحم عبدالنعٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  5سكاى مول مكتب  5الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35666جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى احمد عٌسى ، تا -  46

 المرحله االولى بفرلى هٌلز 2مجمع  8الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35674امال عبدتاعظٌم حسٌن ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  8مج  11سنتر المصطفى الحى  2الدور  54:   ، محل رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  28858احمد ماهر عبدالحكٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

سنتر الملكة  2مج  2لحى بالعنوان ا 1555الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بسمة تجارٌة كافٌه اٌام شامٌه بنشاط كافٌه براسمال 

 بالدور االول فوق االرضى  35واالمٌر محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  35671مصطفى خٌرى عبدالغنى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 امام دٌار التعمٌر  9مركز حدمى الحى  19وصف الـتأشٌر:   ، اسواق التعمٌر محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195159وفً تارٌخ  35663دمحم سعد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  55

 الدور االرضى عمارة )و( مشروع سٌتى مول  26،  25،  24، محالت 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25195159وفً تارٌخ  35673دمحم احمد عبدالداٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  5مول الحرم محل  2مجاورة  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  19515بهاء الدٌن دمحم محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 فدان  855منطمة أ مشروع  3الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان سوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35665حمود اسماعٌل موسى بازٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  53

 A3-16سوق المعز محل  2مج  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25195159وفً تارٌخ  35675اشرف احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الدور االرضى  12محل  1سنتر سوق الموسكى مجاورة  15الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  19851دمحم مسعد ابو هاشم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لبنان المهندسٌن  52الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  28858عبدالحكٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ماهر  -  56

 بالدور االول فوق االرضى 35سنتر الملكة واالمٌر محل  2مج  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  28858احمد ماهر عبدالحكٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 2بالعنوان الحى  5555اكتوبر لالدوات الصحٌة بنشاط بٌع االدوات الصحٌة براسمال  6الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة 

  2محل  661عمار  2مجاورة 

ن , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوا 25195159وفً تارٌخ  35664حاتم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

  14سنتر طٌبة محل  12، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35675دمحم صبرى فرج حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ZA 45مول المعز محل  2رلم  12الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  16113رد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف عبدالغفار عبدالمنعم حشٌش ، تاجر ف -  65

 شارع سارى الجابرى المرٌوطٌة فٌصل 1وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35668اسحك حبٌب اسحك عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 476متر لطعة  355:   ، مخازن الشباب الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195159وفً تارٌخ  35661فادى فرٌد فؤاد سولاير عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الدور االرضى مشروع كورتٌارد  المجاورة االولى الحى الثانى عشر الشٌخ زاٌد  Fبلون    5/  3151الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35695حسن جابر تونى سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 6ح 6مجاورة  1375لطعه  6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25195115وفً تارٌخ  35685احمد احمد جالل دمحم الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بالدور االرضى  1شمة  1565لطعة  7مجاورة  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35678جبره عبدالنبى سعٌد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 متر المنطمة الصناعٌة  355مخازن الشباب  393الـتأشٌر:   ، لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35677السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسرٌن السٌد  -  66

 مركز هنٌده التجارى االمرٌكٌة  4ب عمارة  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  35686على عمر طرلى امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 112-111-115-159وحدات  4ٌر:   ، المنطمه الصناعٌه الثالثه مجمع االستشارات مبنىالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195113وفً تارٌخ  35688سٌد دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الدور االول 73مركز المدٌنه التجارٌه محل  4الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  35693فى فوزى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر مصط -  69

 7محل  68/3سنتر المجد التجارى واالدارى ق  12الـتأشٌر:   ، الحى 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195113وفً تارٌخ  35691سعٌد مدبولى بٌومى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  2311عمار رلم  8مج  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  35687اسماء عادل محمود ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 996عمارة  5المجاورة  5الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195113وفً تارٌخ  35681برلم    طه اسماعٌل دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  72

 61سنتر الفاروق محل  4، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  35684حسن دمحم حسن احمد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

  12لة المدر الحى مجمع على الدٌن مبنى أ لٌ 322الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  35689زٌن العابدٌن السٌد دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  1شمه  222عمد اول لطعه  5وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  25557رضا عبدالحمٌد ابو المكارم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  5ب شارع سمٌر الموان محل 37الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الشٌخ زاٌد عمارة 

تم تعدٌل  25195113وفً تارٌخ  35682رٌاض فوزى عبدالصادق حسانٌن عرض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 نوب االحٌاء ابو الوفاء ج 4شمه  89العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  35683احمد عبدالعظٌم ابراهٌم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 دور ارضى  2أ شمة رلم 16ع  6مج  15وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  16857حازم حسنى عطا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

  2سنتر العتابى محل رلم  11الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ  35695على حسان على رٌاض لتجاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 دور ارضى  1محل  256عمد ثانى ع  2مج  5 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  35694ٌاسر جمال عبدالاله عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 عمارات التعاونٌات  164مشروع  8عمارة  1محل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  35755سبك لٌده برلم    محمود صالح محمود مرسى ، تاجر فرد ،   -  81

 5الدور االرضى مول اجٌاد انفنٌتى خدمات الحى  A81الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195114وفً تارٌخ  35696امال احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

  8محل  53ع  3مج  12ى ، الح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  35697خالد احمد ربٌع ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

  2محل  11الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد بٌفرلى هٌلز مول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114رٌخ وفً تا 28224محمود سمٌر فراج فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

  1شمه  5الحى  19شارع  756الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  35699عزة شعٌب عبد الرحمن سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 العجوز الواحات البحرٌه  8وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  23178عزت عبدالفتاح احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 منطمة الطورٌن بنشاط مصنع ابواب حماٌه وشبابٌن  151الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بمدٌنة السادات وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  35698بك لٌده برلم    رشٌدة سلٌمان عمار مجاور ، تاجر فرد ،  س -  87

 المباله الواحات البحرٌه  3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  28727عبدهللا رضا سعد اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 5محل رلم  1733عمارة  8اورة مج 3الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  35751انجى محمود مسعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 كارجو مول امام بوابة جرٌنز شارع الشباب  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  7737عبد الصبور سٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

  1محل رلم  154وحدة  69عمارة  5مج  12الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35714اسماء ٌوسف جابر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  164م  9 عمارة 3محل  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35759حسن دمحم عبدالحكٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  54سنتر بدر الدٌن محل  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35711خالد ابراهٌم على المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 شارع د / دمحم المغازى  1وحدة  1975لطعة  7مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35715غادة رزق عبدالحكٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 المحور المركزى  C7-C8-C9-E3-A1الـتأشٌر:   ، مول المستمبل محالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  24325دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 مخازن الشباب حى الشباب 521الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  24325دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 3الحى  7الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة كٌان للصناعات الهندسٌة بنشاط تورٌد ابواب وشبابٌن المونٌوم بالعنوان مكتب رلم 

 الشٌخ زاٌد 65عمارة  2المجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115خ وفً تارٌ 24325دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

بسمة تجارٌة كٌان للصناعات  45555الـتأشٌر:   ، اضافة رئٌسى اخر بنشاط تصنٌع ابواب وشبابٌن بى فى سى براس مال 

 مخازن الشباب حى الشباب  521الهندسٌة بالعنوان لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  35716    احمد عبد الحمٌد مبرون عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  98

  1شمة  61االتحاد التعاونى نموذج د عمارة  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35757جنٌدى للتورٌدات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 مجمع االمل الصناعى المنطمة الصناعٌة الثالثة  2مبنى رلم  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  25529هشام عبدالجابر عبدالسالم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 دور ارضى 2محور الكفراوى سنتر االردنٌة محل  2وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  25529عبدالجابر عبدالسالم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هشام -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25195115وفً تارٌخ  25529هشام عبدالجابر عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، تم الغائه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35758ثروت عاطف ابوزٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الدور االرضى مول بلو ستار خلف مسجد الحصرى  89الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35712 احمد فتحى دمحم جلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 سٌتى ستار  11الحى  3مجاورة  3عمار  5الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35754دالٌا مصطفى اسماعٌل حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

  16التجارى محل  سنتر منهاتن 6مجاورة  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195115وفً تارٌخ  35756هدى رشاد عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ار( 2ي( محل )9لطعة ) 2الـتأشٌر:   ، مدٌنة الفردوس مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195115وفً تارٌخ  22861عمرو مصطفى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

  2الحى  2مجاورة  339وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  25725دمحم احمد عبداللطٌف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ش التعاون الهرم 35الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  35595ماجد مرلس جبران مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الصناعٌة الثالثة 146لطعة  2مجمع مبارن الصناعى مبنى أ 142الـتأشٌر:   ، لوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195116وفً تارٌخ  35721سٌد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  41، الحى السادس سنتر وادى الملون محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  35595ماجد مرلس جبران مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الصناعٌة الثالثة  146لطعة  2مجمع مبارن الصناعى مبنى أ 142الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  35718مٌنا صبحى رٌاض عرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ب الدور االرضى 15محل  Exit 14الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد مشروع 

تم تعدٌل العنوان ,  25195116وفً تارٌخ  35717برلم    عونى مصطفى عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  113

 9ارضى مرتفع الحى  56,55محل  2وصف الـتأشٌر:   ، اسواق التعمٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  35725محب شداد محفوظ هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ق الجملة سو 6عنبر  295الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195116وفً تارٌخ  35719بخٌته امٌن سلٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 المنطمه الصناعٌه  799متر ق 355الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  35727اشرف احمد فؤاد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 المحور المركزى  11الحى  5المجاورة  48عمارة  15الـتأشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  35731عمر السٌد مختار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لحى االول المجاورة االولىسنتر العربى التجارى ا 42الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  9458ابراهٌم دمحم شعبان الننى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 فدان 71شمه دور ارضى  345الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  35722  معتوق عمر سرور عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  119

 817م ق 355وصف الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  12شمه  8وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان سٌتى ستار الدور الثالث عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  21415رضا سعٌد عمران على الكسبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

  12شمه  8وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان سٌتى ستار الدور الثالث عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117تارٌخ وفً  35728عزت ادٌب زخارى فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 المنطمه الصناعٌه الثانٌة 126الـتأشٌر:   ، المطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  35733اٌمن همام سٌد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 سوق الجمله  5عنبر  285الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  35724الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نصر مرزوق دمحم -  124

  58الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى أ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  35735والء عبدالجواد ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 م الصناعٌه 355مخازن الشباب  371ر:   ، ق وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  35725هانى على ابوالٌزٌد السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ب38وحده رلم  128وصف الـتأشٌر:   ، مجمع اضواء العاصمه عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  35723سبك لٌده برلم      حنان عبدالحلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ، -  127

  555م لطعة 355الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195117وفً تارٌخ  26165عطا عبدالرؤف عبدالنعٌم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 112خازن ورش الشباب لطعه وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان حى الم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195125وفً تارٌخ  35736دمحم دمحم شرٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 B2مبنى  16مول المعز محل  12، الشٌخ زاٌد مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  35743دمحم رافت ابراهٌم سلٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 سنتر سوٌمه التعمٌر محور جمال عبد الناصر  B58الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  35745امٌر مجدى بشرى فهمى خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لحة حى الفردوس الموات المس 425الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  35734ابراهٌم مصطفى دمحم عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 1محل  55االتحاد التعاونى ع 11الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

  1الحى االول من المحور المركزى محل رلم  55الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  4الدور االول علوى الحى  24نوان مركز المجد التجارى محل الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالع

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  35557شعبان عبدالعزٌز محمود ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الشٌخ زاٌد  9محل  15/7عمارة  4مج  11وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  35735على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو دمحم السٌد -  136

 2/55الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز سنتر طٌبه محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  21285احمد ربٌع مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 15555افتتاح رئٌسى اخر بنشاط مصنع لتدوٌر البروبلٌن بسمة تجارٌة مؤسسة الربٌع لتدوٌر البالستٌن براسمال الـتأشٌر:   ، 

 متر 355مخازن الشباب  125بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  21285احمد ربٌع مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 متر355مخازن الشباب  125الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  21285احمد ربٌع مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 37الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة مؤسسة الربٌع لتدوٌر البالستٌن بنشاط تدوٌر بالستٌن بالعنوان منطمة المخازن ق رلم 

 صناعٌةالمنطمة ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195125وفً تارٌخ  35742حسن سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

  4محل  41ع  3مج  3، الشٌخ زاٌد الحى 

تعدٌل العنوان , تم  25195125وفً تارٌخ  35737عمر دمحم اشرف دمحم دمحم الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 دور ارضى  1ع  1مج  15وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195125وفً تارٌخ  35741حسام حسن عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الدور االول بعد االرضى  3شمه  7مج  1الحى  1351الـتأشٌر:   ، مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  13153اته احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد شح -  143

 /ب المحور المركزى الحى السابع وسمته التجارٌة كسكاد3 -/أ 1الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان مجمع ماجدة للفنون بالمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  13153،  سبك لٌده برلم     احمد شحاته احمد شحاته ، تاجر فرد -  144

مطعم وكافٌه بالعنوان الدور االرضى بالعمار الملحك بالنادى الخاص بحى  99الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بسمة تجارٌة نٌنتى نٌن 

 الندى الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  13153لم    احمد شحاته احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  145

 الـتأشٌر:   ، الدور االرضى بالعمار الملحك بالنادى الخاص بحى الندى الشٌخ زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35755منى نصر عبدالعزٌز حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 المول التجارى بمرٌة الٌاسمٌن جرٌن الند السٌاحٌه الثانٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35749صٌدلٌة دكتور دمحم الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 153/4/1لطعه  1الـتأشٌر:   ، الحى الخامس عمد ثانى مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35745، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعظٌم على هنداوى  -  148

  131متر لطعة 355الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  35752خالد دمحم ابراهٌم على النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 الدور االرضى سنتر االردنٌه محور خدمات الحى االول والثانى  88ل وصف الـتأشٌر:   ، مح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35747خالد عزت محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الدور الثانى  254شمه  3ع  3مج  3الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35755دمحمى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد لطفى ال -  151

 11فدان حى االندلس ح27ال 57الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 4الدور االول علوى الحى  24، مركز المجد التجارى محل    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  35751وائل محمود عبدالتواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

  154مجمع على الدٌن مبنى أ الدور االول مكتب  12وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  35748عال عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى حفظى عبدال -  154

 19امتداد السوٌمة محل رلم  9مج  6وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  13153احمد شحاته احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ، تم الغاء الفرع    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  15221عادل جمعة زغلول دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 أذ ش محور ابو بكر الصدٌك الكفراوى7ع  7مج  2الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35754برلم    تامر دمحم السهولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  157

 4بلن  13الـتأشٌر:   ، المنطمه المحصورة ج االحٌاء حدائك اكتوبر ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 1الحى االول من المحور المركزى محل رلم  55الـتأشٌر:   ، عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  5951احمد دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ش االهرامات 313بالعنوان  15555الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط سوبر ماركت بسمة تجارٌة كالتكس براسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195121وفً تارٌخ  35753هانى فرست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 62م لطعه 355مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195121وفً تارٌخ  35746فرٌد عبدالغنى اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 12شمه  132عمارة  1:   ، الحى الرابع مجاورة الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35758احمد صالح محمود البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 2محل  413ع  2الـتأشٌر:   ، الحى االول مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35763عمرو دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

  35سنتر الكلكة واالمٌرة محل  3مج  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35757طاهر لطب عبدالحمٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ت مول سنتر فرس 38محل رلم  4مج  3الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  19455جمال عبدالاله السٌد عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  5مكتب  3الشركة االردنٌة مرحلة  7الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35759 مارى نعمه هللا فهمى نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

  1مجمع على الدٌن مبنى ج محل  12الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  35756دمحم نعمان احمد عبدالهادى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 1ح  1وصف الـتأشٌر:   ، دولفٌن مول وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  35764دمحم عبدالغفار فتح هللا عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 امتداد المنطمه الصناعٌه الثالثه  358وصف الـتأشٌر:   ، ق رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35765احمد محمود على رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

  12سنتر مٌن مان الدور االرضى الحى  B8الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195122وفً تارٌخ  35765دمحم عبدالناصر لطفى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

  37 محل 2مج  11وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد سنتر الحرم الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35762اٌمن محمود دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 33مول اجٌاد كامل المحور المركزى الخدمى لطعه  92الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  25954دمحم رمضان دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 متر355مخازن الشباب  495الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  25954دمحم رمضان دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

وتورٌد مستلزمات المصانع براسمال الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسمة تجارٌة الٌسر للمماوالت والتورٌدات بنشاط مكتب مماوالت 

 2شمة  1فدان عمارة  71بالعنوان جنوب االحٌاء  15555

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  25954دمحم رمضان دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

مخازن  495بالعنوان  15555سر للبالستٌن براسمال الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بنشاط تصنٌع بالستٌن بسمة تجارٌة الٌ

 متر 355الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195122وفً تارٌخ  35761شرٌف احمد محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 16شمه  79ع  4مج  16الـتأشٌر:   ، ممر ادارى الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  35767 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزٌز فكرى عزٌز عوض هللا -  176

 2شمه  1757ع  6مج  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  35768رشا حسٌن سالم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الدور االرضى  1شمه رلم  1/6ق  1الـتأشٌر:   ، الحى الثانى مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195123وفً تارٌخ  35766على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

  3، الحى السادس سنتر االردنٌه التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  35774احمد عادل اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 مشروع روٌال داٌموند المستثمر الصغٌر 114عمار  11الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  19661صبرى احمد عبدالاله على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الدور الرابع 26سنتر المجد مكتب  12الحى  14شمة  86،  84الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  35775اسراء سالمان عبدالموجود عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 53اسواق نوران محل رلم  3مج  15وصف الـتأشٌر:   ، الحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  35769على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبدالعظٌم عزٌز الدٌن  -  182

 2الدور االرضى م الفردوس االستثمارى  5محل  4وصف الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  35773دمحم حسن على دمحم لابل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 محل ب مدٌنة الفردوس  548لـتأشٌر:   ، ع ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  19661صبرى احمد عبدالاله على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

لدور ا 26سنتر المجد مكتب  12الحى  14شمة  86،  84الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى بنشاط خدمات بٌئٌة لٌصبح عمارة 

 الرابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195123وفً تارٌخ  35771دمحم دمحم منصور السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 156سنتر مصر اكتوبر محل رلم  8مج  2الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123ٌخ وفً تار 35772احمد وافدى عبدالفتاح حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 فدان جنوب االحٌاء  71اسكان  6الحى  1شمه  336وصف الـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  35781دمحم دمحم عبداللطٌف عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ركز المدٌنة التجارى الحى الرابع الدور االول علوى م 76الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  35776حسن محسن عبدالموى مبرون الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 بالدور االرضى السوق التجارى  1وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد مشروع سوق الشباب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  35778فى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رفعت عبدالحمٌد عطٌ -  189

  1الـتأشٌر:   ، روٌال مول الحى الثالث والرابع محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  35783عبدالغفار رمضان عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 دور ارضى  7مج  1525ق  4ٌر:   ، الحى وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25195127وفً تارٌخ  35777عبدالفتاح عبدالعظٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

  4سنتر روضة اكتوبر محل  11وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  35779برلم    بسمه عبدالفتاح دمحم االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  192

 12شمه  2مج  5ح  365الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  19716على حجازى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

  6مجاورة  3شارع التحرٌر الحى  1258الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  35782راشد دمحم راشد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

  3شارع المستثمر الصغٌر شمه  56 - 8الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195127وفً تارٌخ  35785على صالح عٌسى عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ق مسلحه سنتر سور النادى م الفردوس  16الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195128وفً تارٌخ  35784دمحم حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

  8الحى  4المجاورة  28، شمه رلم عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  35786ورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العوضى للت -  197

  11سنتر الحلفاوى الحى  6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

ن تم تعدٌل العنوا 25195128وفً تارٌخ  35787نبٌل صالح الدٌن عبدالعزٌز عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 1513ع  8, وصف الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاورة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  35795جمال دمحم صالح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

  21الـتأشٌر:   ، الحى الثالث المحور المركزى مول االردنٌه التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  29958، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نبٌل دمحم محمود سعده -  255

 منطمة صناعٌه ثالثه 2محور خدمى  223الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان ق 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35785دمحم لطب عبدالفتاح لطب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 م الصناعٌه  355مخازن الشباب  663الـتأشٌر:   ، لطعه  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35785دمحم لطب عبدالفتاح لطب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

رٌدات عمومٌة براس الجٌزة بسمة تجارٌة سبٌد للمماوالت بنشاط مماوالت وتو 193478وصف الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسجل رلم 

 شارع عمرو بن العاص الطوابك فٌصل  25بالعنوان  35555مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35788ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الشٌخ زاٌد  3محل رلم  7وصف الـتأشٌر:   ، بفرلى هٌلز مول 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35789عبدالحلٌم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعٌد  -  254

 9شمه  2ح  8مج  2375وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35792الجبار لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 م المنطمه الصناعٌه السادسه 355مخازن الشباب  297الـتأشٌر:   ، لطعه رلم وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35792الجبار لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

شارع الغنام من زكى  47بالعنوان  5555ٌه برس مال الجٌزة بنشاط بمالة تمون 215327وصف الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بسجل رلم 

 مطر امبابة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195128وفً تارٌخ  35791محمود دمحم عبدالوهاب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

  1شمه  35عمار  3مجاورة  8وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195128وفً تارٌخ  35793وت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌن سمٌر حسٌن حتح -  258

 ارضى الشٌخ زاٌد  1وحده  6الـتأشٌر:   ، مول سٌتى مارن لطعة 

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   25195129وفً تارٌخ  14877دمحم طه عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 ، افتتاح فرع بالعنوان ش حامد صالح تفكٌرى طاب البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195129وفً تارٌخ  35794عفاف دمحم سٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  135شمه  24عمارة  11منطمه  11، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  27898ٌده برلم    دمحم معروف سٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  211

  4شمه  2مجاورة  325عمار رلم  4الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  7196دمحم ٌوسف ابراهٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 مجمع المختار الحى الخامس والسادس  3وان المجمع االدارى الوحده الـتأشٌر:   ، اصبح العن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  35795معتز دمحم محب الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

  3شمه  17عمارة  4مج  16الـتأشٌر:   ، الشٌخ زاٌد الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195129وفً تارٌخ  35796احمد رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ بسنت دمحم سالم  -  214

 بالحى االول دولفٌن الند المحور المركزى  14,13وصف الـتأشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  35799اشرف رجب احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الدور االول بعداالرضى مول دلفٌن الند  29الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195135وفً تارٌخ  9595دمحم نسٌم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 -المحور المركزى  - 133لطعة  -سنتر سٌتى مول  -الدور االرضى  11،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195135وفً تارٌخ  9664سعٌد دمحم الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ال -  217

 5الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مجمع على الدٌن مبنى ب محل رلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  35851هٌثم عاطف زكرى زاخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 4محل  6عمارة  164مشروع  11الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  35855احمد حامد مصطفى موسى البٌاعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

  25وحدة  2ةزمزم مول برج  7وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  35855جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم ، تا -  225

 المحور المركزى  8ابراج الشركه العالمٌه ح  1برج  3وصف الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  35856شٌماء سعٌد احمد على عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 دور ارضى  55الـتأشٌر:   ، الحى المتمٌز مشروع وادى الربٌع وحدة وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195131وفً تارٌخ  35853السعٌد احمد احمد جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الشٌخ زاٌد  4,3محل  2مج  8عمارة  13الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195131وفً تارٌخ  25478تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم فوزى دمحم لندٌل ، -  223

 عمرانٌة المتحدة الحى الثامن  31الدور االول علوى من عمارة  12، اصبح العنوان شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  35857طارق السعٌد المغازى احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

  3محل رلم  153عمارة  1مجاورة  3وصف الـتأشٌر:   ، الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195131وفً تارٌخ  35852رحاب كمال دمحم ابوالفتوح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 13/49مجمع الشرق االوسط عمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، صناعٌة 

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  24465محمود عزت محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافة نشاط تجارة فاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  16244سامح ابراهٌم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اصبح النشاط تورٌد مواد البناء

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195156وفً تارٌخ  35542نجوى دمحم عبدالسالم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  اضافة نشاط مطعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195156وفً تارٌخ  24248،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى سٌف النصر ، تاجر فرد -  4

اضافة نشاط تورٌد وتركٌب شبكات نمل البٌانات وشبكات الكمبٌوتر واجهزة شبكات واجهزة الكمبٌوتر وشبكات التلٌفونات واجهزة 

 التلٌفونات والسنتراالت )دون استخدام االنترنت(

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195158وفً تارٌخ  35148د موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مامون احم -  5

 اصبح النشاط خلط وتعبئه المخصبات والمبٌدات الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195158وفً تارٌخ  26856عالم لالنتاج والتوزٌع الفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تأشٌر:  الغاء النشاط التوزٌع لٌصبح االنتاج الفنى والتسوٌكال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195159وفً تارٌخ  26546خالد حسٌن ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 (19والمجموعه 6من المجموعه 36اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195159وفً تارٌخ  16113شرٌف عبدالغفار عبدالمنعم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 2518/11/19بتارٌخ  324التأشٌر:  موافمة امنٌة رلم 

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  25665رامى دمحم على لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافة نشاط تجارة لطع غٌار االجهزة المنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195113وفً تارٌخ  25557رضا عبدالحمٌد ابو المكارم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اصبح النشاط تجارة وبٌع موبٌالت واكسسوارات وصٌانة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195113وفً تارٌخ  16857فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم حسنى عطا على ، تاجر  -  11

 اصبح النشاط بٌع ادوات منزلٌة ومنظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195114وفً تارٌخ  7737عبد الصبور سٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وات المنزلٌهالتأشٌر:  اصبح النشاط بٌع وتجارة اد

تم تعدٌل النشاط , 25195115وفً تارٌخ  25529هشام عبدالجابر عبدالسالم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر:  اصبح النشاط تجار ة أطارات وبطارٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195115وفً تارٌخ  22861عمرو مصطفى عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

التأشٌر:  اصبح النشاط دعاٌة واعالن وتورٌد وتركٌب اجهزة ومستلزمات الدعاٌة واالعالن وتركٌب اجهزة التكٌٌف والحاسب 

االلى وااللكترونٌات واجهزة البصمة والكامٌرات واالثاث المكتبى وتورٌد المالبس بجمٌع انواعها وتورٌد النحاس وااللمونٌوم 

 الجهزة الكهربائٌة ومستلزماتها والتورٌدات العامه فى مجال البناء واالستثمار العمارىوا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195116وفً تارٌخ  35586دٌنا شفٌك دمحم ابوحصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ت شحناصبح النشاط ادارة وتشغٌل منشأت رٌاضٌه وتورٌدات عمومٌه وخدما

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195117وفً تارٌخ  29443اٌهاب نسٌم ادٌب جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اصبح النشاط تصنٌع منظفات ومطهرات وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195117وفً تارٌخ  29255احمد عبدالرحمن سلٌمان النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  اصبح النشاط مماوالت عامه واستثمارات عمارٌه وتورٌد عماله بالداخل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195117وفً تارٌخ  26165عطا عبدالرؤف عبدالنعٌم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  اضافة نشاط تشكٌل معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195117وفً تارٌخ  25984د على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام على سٌ -  19

 اصبح النشاط تصدٌر جمٌع منتجات المحاجر واستغاللها وتورٌدات عمومٌة محجرٌة بشرط استصدار الالزمة لذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195121فً تارٌخ و 29123هند متولى متولى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافة نشاط نمل مخلفات المصانع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195121وفً تارٌخ  19915نبوٌة متولى متولى سلٌمان حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافة نشاط نمل مخلفات المصانع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195121وفً تارٌخ  29771حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بالل اسعد ابو بكر  -  22

 اصبح النشاط تورٌد ادوات كهربائٌه ونمل عمال بالداخل

تم تعدٌل النشاط , 25195122وفً تارٌخ  23419شٌماء سراج الدٌن احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  اتٌلٌه تفصٌل المالبس الجاهزةوصف 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195122وفً تارٌخ  29244احمد السٌد على المغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اصبح النشاط تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195127وفً تارٌخ  35742حسن سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اصبح النشاط بٌع ماكوالت ومشروبات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195127وفً تارٌخ  28729على جالل خلف مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اضافة نشاط التورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195127وفً تارٌخ  35685رلم   احمد احمد جالل دمحم الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  27

 التأشٌر:  اضافة نشاط تطوٌر عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129وفً تارٌخ  14877دمحم طه عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195129وفً تارٌخ  12347عطٌة محمود ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو  -  29

التأشٌر:  اصبح النشاط صٌانه وتجارة المعدات المٌكانٌكٌه والكهربائٌه ضواغط الهواء ولطع غٌارها واالستٌراد والتصدٌر 

 والتوكٌالت التجارٌه فى حدود غرض الشركه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195129وفً تارٌخ  35368ظم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد نا -  35

 اضافة نشاط المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195135وفً تارٌخ  9595دمحم نسٌم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ما عدا الكمبٌوتر و مستلزماته و توزٌع بالعمولةخدمات المحمول فٌ

تم تعدٌل النشاط , 25195131وفً تارٌخ  35855احمد حامد مصطفى موسى البٌاعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر:  اصبح النشاط استٌراد و تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  14753رٌمون عٌاد محفوظ عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  اضافة نشاط ادارة المطاعم وكافٌترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195131وفً تارٌخ  11956دمحم مهدى حامد حسٌن طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ورة مصر العربٌة(التأشٌر:  اصبح النشاط  مكتب رحالت و متعهد نمل عمال )داخل جمه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  35628محمود حسن صالح طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  35645ك لٌده برلم   احمد رفعت منصور عطٌه الشحات ، تاجر فرد ،  سب -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  35671مصطفى خٌرى عبدالغنى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  35693  تامر مصطفى فوزى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  35691سعٌد مدبولى بٌومى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35716  احمد عبد الحمٌد مبرون عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  35735عمرو دمحم السٌد على رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  35751وائل محمود عبدالتواب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  35748ٌسرى حفظى عبدالعال عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122ارٌخ وفً ت 35765دمحم عبدالناصر لطفى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  35625احمد عبدالحفٌظ محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195152وفً تارٌخ  35633احمد سٌد جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195156وفً تارٌخ  35651عبدهللا دمحم ٌونس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا25195159وفً تارٌخ  35666احمد مصطفى احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  35681طه اسماعٌل دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  35699عزة شعٌب عبد الرحمن سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  24325دمحم ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  35722معتوق عمر سرور عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  21285احمد ربٌع مجاهد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195125وفً تارٌخ  35742حسن سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  35745دالعظٌم على هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عب -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  35769عادل عبدالعظٌم عزٌز الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195128وفً تارٌخ  35787الدٌن عبدالعزٌز عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل صالح -  23

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  35852رحاب كمال دمحم ابوالفتوح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  35636مد رمضان دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  35638هدى فهمى دمحم عبدالظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195153وفً تارٌخ  35635ارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌة د / س -  27

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35677نسرٌن السٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  35686سبك لٌده برلم    على عمر طرلى امٌن ، تاجر فرد ،  -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  35719بخٌته امٌن سلٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  35727برلم   اشرف احمد فؤاد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195123وفً تارٌخ  35766على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123ارٌخ وفً ت 35774احمد عادل اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  35785على صالح عٌسى عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  13153احمد شحاته احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  35617جالل عبداللطٌف دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 25195152وفً تارٌخ  35655احمد اشرف صفوت دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35663احمد دمحم سعد شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

ٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأش25195113وفً تارٌخ  35688سٌد دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35757جنٌدى للتورٌدات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  35755السعٌد لطفى الدمحمى المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  35762اٌمن محمود دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195128وفً تارٌخ  35795دمحم صالح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال  -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  35857طارق السعٌد المغازى احمد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195158وفً تارٌخ  35658ون احمد ٌسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن طوس -  46

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  35659مصطفى دمحم ابراهٌم ابومندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35665ٌن السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد خالد دمحم -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35711خالد ابراهٌم على المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35715عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   غادة رزق عبدالحكٌم  -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  35725محب شداد محفوظ هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  35755د ،  سبك لٌده برلم   منى نصر عبدالعزٌز حبٌب ، تاجر فر -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  35749صٌدلٌة دكتور دمحم الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  25954لٌده برلم   دمحم رمضان دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك  -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  35795معتز دمحم محب الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195129وفً تارٌخ  35796ده برلم   صٌدلٌه د/ بسنت دمحم سالم احمد رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195151وفً تارٌخ  35618عمرو دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  35632حنان محمود حماد عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35674امال عبدتاعظٌم حسٌن ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113تارٌخ وفً  35687اسماء عادل محمود ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  35718مٌنا صبحى رٌاض عرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195116وفً تارٌخ  35717عونى مصطفى عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  35752خالد دمحم ابراهٌم على النزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  35747خالد عزت محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195123وفً تارٌخ  35775اسراء سالمان عبدالموجود عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  35782راشد دمحم راشد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  35623جمعه عبدالغنى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 25195159وفً تارٌخ  35675اشرف احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195113وفً تارٌخ  35684حسن دمحم حسن احمد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  35754تامر دمحم السهولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195121وفً تارٌخ  29219عاطف خلٌفه السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  35788ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  35856شٌماء سعٌد احمد على عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195153وفً تارٌخ  35642دمحم حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195158وفً تارٌخ  35656الملٌح لطالء المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  35657عبدالرحمن دمحم عبدالغنى دعادٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35673احمد عبدالداٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  35697خالد احمد ربٌع ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  35728ب زخارى فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت ادٌ -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  35734ابراهٌم مصطفى دمحم عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  35764هللا عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالغفار فتح -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  35777عبدالفتاح عبدالعظٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195127وفً تارٌخ  35779اح دمحم االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسمه عبدالفت -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195129وفً تارٌخ  35794عفاف دمحم سٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195151وفً تارٌخ  35625ة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم ابراهٌم جود -  85

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195151وفً تارٌخ  35624اٌناس رافت احمد مراون لوٌزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195156وفً تارٌخ  35648د ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم نصٌر ، تاجر فر -  87

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  35667احمد طلعت عبدالظاهر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  35751بك لٌده برلم   انجى محمود مسعد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35714اسماء ٌوسف جابر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35759برلم    حسن دمحم عبدالحكٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  35741حسام حسن عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195128خ وفً تارٌ 35784دمحم حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  35786العوضى للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت25195135وفً تارٌخ  35799اشرف رجب احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195131وفً تارٌخ  35853السعٌد احمد احمد جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25195151وفً تارٌخ  35619عماد تهامى دمحم تهامى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195158وفً تارٌخ  35655رنٌا دمحم عبدالعزٌز عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر25195159وفً تارٌخ  28858احمد ماهر عبدالحكٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35664حاتم دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195114وفً تارٌخ  35694ٌاسر جمال عبدالاله عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35712احمد فتحى دمحم جلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195121وفً تارٌخ  35753هانى فرست ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195121وفً تارٌخ  35746غنى اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرٌد عبدال -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  35758احمد صالح محمود البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195128وفً تارٌخ  35789حلٌم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعٌد عبدال -  156

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195128وفً تارٌخ  35792الجبار لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195131وفً تارٌخ  35855 عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195152وفً تارٌخ  35626دمحم عبدالناصر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195152وفً تارٌخ  35635بدالستار حمد على دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195156وفً تارٌخ  35647فارس ماضى ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  35665ٌل موسى بازٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود اسماع -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  35755محمود صالح محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35758، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ثروت عاطف ابوزٌد سٌد -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  35724نصر مرزوق دمحم الصفطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  35745د ،  سبك لٌده برلم   امٌر مجدى بشرى فهمى خله ، تاجر فر -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  35756دمحم نعمان احمد عبدالهادى حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  35773سبك لٌده برلم     دمحم حسن على دمحم لابل ، تاجر فرد ، -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  35785دمحم لطب عبدالفتاح لطب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195152وفً تارٌخ  35627د ،  سبك لٌده برلم   فتحى عبدالحمٌد عفٌفى عبد الكرٌم ، تاجر فر -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195156وفً تارٌخ  35652الكومى الٌكترٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 خاص

تم تعدٌل نوع 25195113وفً تارٌخ  35682لٌده برلم   رٌاض فوزى عبدالصادق حسانٌن عرض ، تاجر فرد ،  سبك  -  122

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  35683احمد عبدالعظٌم ابراهٌم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  35725،  سبك لٌده برلم   هانى على ابوالٌزٌد السٌد سالم ، تاجر فرد  -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  35723حنان عبدالحلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  35743بك لٌده برلم   دمحم رافت ابراهٌم سلٌم صمر ، تاجر فرد ،  س -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  35757طاهر لطب عبدالحمٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  35771م   دمحم دمحم منصور السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195123وفً تارٌخ  35772احمد وافدى عبدالفتاح حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195153وفً تارٌخ  35644  حمدى دمحم سٌد مصطفى لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35675دمحم صبرى فرج حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195113وفً تارٌخ  35689زٌن العابدٌن السٌد دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195115وفً تارٌخ  35695حسن جابر تونى سٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195116وفً تارٌخ  35595ماجد مرلس جبران مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195117وفً تارٌخ  35735والء عبدالجواد ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  35763عمرو دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  35781دمحم دمحم عبداللطٌف عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195127وفً تارٌخ  35776حسن محسن عبدالموى مبرون الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195135وفً تارٌخ  9595دمحم نسٌم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25195153ٌوفً تارٌخ  24592اٌمن على على عبدربه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35685احمد احمد جالل دمحم الحبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر25195114وفً تارٌخ  35696امال احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195116وفً تارٌخ  35721سٌد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  35733اٌمن همام سٌد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  35765احمد محمود على رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  35778دمحم رفعت عبدالحمٌد عطٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195127وفً تارٌخ  35783عبدالغفار رمضان عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195135وفً تارٌخ  35851هٌثم عاطف زكرى زاخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195156وفً تارٌخ  35653عبدالرحمن عثمان خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد -  149

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195159وفً تارٌخ  35668اسحك حبٌب اسحك عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  35661ؤاد سولاير عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى فرٌد ف -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195114وفً تارٌخ  35695على حسان على رٌاض لتجاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35754دالٌا مصطفى اسماعٌل حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35756هدى رشاد عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195125وفً تارٌخ  35736دمحم شرٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195122وفً تارٌخ  35759مارى نعمه هللا فهمى نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  35791عبدالوهاب دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم  -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195128وفً تارٌخ  35793شرٌن سمٌر حسٌن حتحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195135وفً تارٌخ  35855موسى البٌاعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد مصطفى  -  159

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195153وفً تارٌخ  35645احمد دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195159وفً تارٌخ  35669مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء دمحم عبدالنعٌم  -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195115وفً تارٌخ  35678جبره عبدالنبى سعٌد خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195114وفً تارٌخ  35698تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رشٌدة سلٌمان عمار مجاور ،  -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195117وفً تارٌخ  35731عمر السٌد مختار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195125وفً تارٌخ  35737ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر دمحم اشرف دمحم دمحم الدالى ، تاج -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195122وفً تارٌخ  35761شرٌف احمد محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195123وفً تارٌخ  35767ك لٌده برلم   عزٌز فكرى عزٌز عوض هللا ، تاجر فرد ،  سب -  167

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195123وفً تارٌخ  35768رشا حسٌن سالم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195135وفً تارٌخ  9595دمحم نسٌم عبد المادر ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبحت السمة التجارٌة سوبر ماركت  35466الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25195151،  فى تارٌخ :   -  1

 الفٌروز  

 الى: اصبحت السمه التجارٌه تكنال مصر   16498تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195152،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اصبحت السمة التجارٌة جذور للعمارات   27547 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25195152،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: اصبحت السمة التجارٌة ال ٌوجد   22485تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195153،  فى تارٌخ :   -  4

 جارى العدوى للرحالت  الى: اصبح االسم الت 22485تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195153،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اصبحت السمة التجارٌة الزٌن   35576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195156،  فى تارٌخ :   -  6

الى: اصبحت السمه التجارٌه المأمون للمبٌدات  35148تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195158،  فى تارٌخ :   -  7

 صبات الزراعٌه  والمخ

 الى: اصبحت السمة التجارٌة فون بون   25557تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  8

الى: اصبحت السمة التجارٌة النٌل لالستٌراد  3123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  9

 والتصدٌر  

 الى: اصبحت السمة التجارٌة الشامل سنتر   16857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195113،  فى تارٌخ :   -  15

الى: اصبحت السمه التجارٌة البٌت الحدٌث  7737تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195114،  فى تارٌخ :   -  11

 لالدوات المنزلٌه  

الى: اصبحت السمه التجارٌة اون بوٌنت  29937تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195114،  فى تارٌخ :   -  12

 للنمل والرحالت  

الى: اصبحت السمه التجارٌة لطوف  29254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195114،  فى تارٌخ :   -  13

 تجارٌة  للتجهٌزات والتورٌدات ال

 الى: اصبحت السمة التجارٌة ال ٌوجد   25529تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195115،  فى تارٌخ :   -  14

الى: اصبحت السمه التجارٌة الرواد لتجهٌز  27284تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195116،  فى تارٌخ :   -  15

 ات  السٌارات والتورٌد

 الى: اصبحت السمه نسر الصعٌد   19556تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195116،  فى تارٌخ :   -  16

الى: اصبحت السمه التجارٌة مؤسسة فاستر  35586تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195116،  فى تارٌخ :   -  17

   Faster Lifeالٌف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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الى: اصبحت السمه التجارٌة العربى االصٌل  35683تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195117فى تارٌخ : ،    -  18

 للمماوالت وتورٌد العماله  

الى: اصبحت السمه التجارٌه مؤسسة  29123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  19

 ثمار العمارى ونمل المخلفات  الشرلٌه لالست

الى: اصبحت السمه التجارٌه مؤسسة  19915تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195121،  فى تارٌخ :   -  25

 الشرلٌه لالستثمار العمارى ونمل المخلفات  

الى: اصبحت السمة التجارٌة بورال فام  23419تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195122،  فى تارٌخ :   -  21

 لتفصٌل المالبس الجاهزة  

الى: اصبحت السمه التجارٌه رٌجٌنت  15334تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195123،  فى تارٌخ :   -  22

 للتكٌٌف والمماوالت  

الى: اصبحت السمه التجارٌة توب كلٌن  13946دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25195123ٌ،  فى تارٌخ :   -  23

 للخدمات الفندلٌه والمماوالت  

الى: اصبحت السمة التجارٌة امرٌكان جٌب  3723تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195127،  فى تارٌخ :   -  24

   American Jeeb Centreسنتر 

الى: اصبحت السمة التجارٌة مؤسسة كرتٌال  35685أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25195127،  فى تارٌخ :   -  25

 للتطوٌر العمارى  

   Loversالى: اصبحت السمة التجارٌة الفرز  35742تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195127،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: اصبحت السمه التجارٌة بمالة الشطبى   9398بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر25195128،  فى تارٌخ :   -  27

الى: اصبحت السمه التجارٌة المصرٌه فود  25845تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  28

 للمواد الغذائٌه ) جمٌله (  

الى: اصبحت السمه التجارٌة مؤسسة الجمال  14877أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25195129،  فى تارٌخ :   -  29

 والنعومه لالستٌراد والتصدٌر  

الى: اصبحت السمه التجارٌة مصر تن اٌر  12347تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  35

 غٌارها   لصٌانه وتجارة ضواغط الهواء ولطع

 الى: اصبحت السمه التجارٌة الٌوجد   16555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  31

الى: اصبحت السمه التجارٌة اٌمو تراوم  35779تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195129،  فى تارٌخ :   -  32

immo Traum   

 الى: دمحم نسٌم عبد المادر   9595تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195135،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الفرسان ) زٌرو ( لخدمات المحمول   9595تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195135،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: اصبحت السمة التجارٌة السراج للتوزٌع   35564ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد25195131،  فى تارٌخ :   -  35

الى: اصبحت السمة التجارٌة المصرٌة  35855تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  36

 االستٌراد والتصدٌر  

 الى: تصحٌح االسم لٌصبح دمحم بدر دمحم احمد   27977سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا25195131،  فى تارٌخ :   -  37



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 الى: اصبحت السمة التجارٌة / ال ٌوجد   27977تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195131،  فى تارٌخ :   -  38

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

كلى  2518لسنة  1153جناٌات سنورس الممٌدة برلم  28464اوامر التحفظ فى المضٌة رلم  87امر منع من التصرف رلم  -  1

 26171برلم       25195126ٌد بركات سعداوى الجبٌلى ، تارٌخ : الس28464الفٌوم  

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   25195152، وفى تارٌخ    22118حسٌن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  عمرو سعد زغلول وشرٌكه احمد محمود   - 1

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

تم محو/شطب السجل     25195153، وفى تارٌخ    24635كاظم صابر دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولهمحو المٌد 

تم محو/شطب السجل     25195115، وفى تارٌخ    28656طه عبدالفتاح وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو المٌد لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم محو/شطب    25195113، وفى تارٌخ    1236برلم :  امانى عبد الرحٌم امام وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   - 4

 السجل  محو المٌد وفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم    25195115، وفى تارٌخ    18856دمحم عزالدٌن وشرٌكه دمحم عبد العظٌم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 م كل شرٌن كافة حمولهمحو/شطب السجل  محو المٌد لفسخ الشركة واستال

تم    25195116، وفى تارٌخ    29686عزت ادٌب زخارى فلتس وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  محو المٌد وفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل  محو    25195116ٌخ ، وفى تار   26679محب شداد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 المٌد وفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل     25195117، وفى تارٌخ    15361احمد فوزى عواد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

اكتوبر بتارٌخ  6مدنى جزئى  2516/231 وٌحمل رلم 2559/3/21محو المٌد بموجب حكم محكمة بفسخ العمد المؤرخ فى 

 وكتاب ادارة السجل بتنفٌذ منطوق الحكم وشهادة بعدم حدوث طعن باالستئناف وصورة رسمٌة من الحكم المذكور2517/15/35

تم محو/شطب السجل     25195129، وفى تارٌخ    26593بدوى دمحم بدوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 المٌد وفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله محو

تم محو/شطب    25195129، وفى تارٌخ    23525ماجدة حسٌن دمحم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  محو المٌد وفسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     25195131، وفى تارٌخ    28644ٌدها برلم : دمحم ابوالعال وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 11

 محو المٌد وفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195151وفً تارٌخ   ، 7165اوالد عز حسن ابراهٌم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195151وفً تارٌخ   ، 6739دمحم كمال الجابرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195151وفً تارٌخ   ، 26143اسامه عبدالمحسن ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   15555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195151وفً تارٌخ   ، 25238برلم ، على حمدى عثمان حسانٌن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  4

 جنٌه   5555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195151وفً تارٌخ   ، 25238اصبح االسم التجارى / على حمدى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5555550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر

تم تعدٌل رأس  25195153وفً تارٌخ   ، 2149شركة االمانة )ابناء الحاج عبدالعزٌز( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   655550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  25195156وفً تارٌخ   ، 4137مار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مراد صدلى م -  7

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل , تم تعدٌل رأس الما 25195156وفً تارٌخ   ، 4137مراد صدلى ممار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22856اصبح اسم الشركة على رجائى على مصطفى وشركاؤه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195156،

تم تعدٌل  25195156وفً تارٌخ   ، 22856لٌلً عبد محمود عطٌه جابر وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   15555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195156وفً تارٌخ   ، 22856، سبك لٌدها برلم ،اصبح االسم التجارى / على رجائى على وشركاه توصٌة بسٌطة   -  11

 جنٌه   15555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195156وفً تارٌخ   ، 21221دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1555550555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأش

تم  25195156وفً تارٌخ   ، 21221اصبح اسم الشركة دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195156وفً تارٌخ   ، 21221دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195156وفً تارٌخ   ، 21221م ،اصبح اسم الشركة دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  15

 جنٌه   1555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195156وفً تارٌخ   ، 8524عبٌر سمٌر وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   455550555بح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل  25195156وفً تارٌخ   ، 8524اصبح اسم الشركة ممدوح صادق وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   455550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195158وفً تارٌخ   ، 21468 وشركائه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم -  18

 جنٌه   5555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس المال  تم تعدٌل 25195158وفً تارٌخ   ، 21468مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   5555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195158وفً تارٌخ   ، 21468اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   5555550555، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم تعدٌل رأس  25195158وفً تارٌخ   ، 21468مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195158وفً تارٌخ   ، 23669لٌدها برلم ،دمحم شعبان حسن عبدالمادر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك  -  22

 جنٌه   15555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    23669اصبح اسم الشركة دمحم شعبان حسن عبدالمادر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   15555550555ال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الم 25195158،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وفً تارٌخ    23669اصبح اسم الشركة دمحم شعبان حسن عبدالمادر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195158،

تم تعدٌل رأس المال  25195159وفً تارٌخ   ، 22384زكرٌا مختار سٌد مراد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   25555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ   ، 22384ٌدها برلم ،اصبح / هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك ل -  26

 جنٌه   25555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195159وفً تارٌخ   ، 22384اصبح اسم الشركة هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال ,

تم تعدٌل رأس المال ,  25195113وفً تارٌخ   ، 27594اٌمن حنفى عوٌس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195113وفً تارٌخ   ، 14791ى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مصطفى صبر -  29

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  25195113وفً تارٌخ   ، 14791محمود مهدى كٌالنى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   5555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ   ، 23785اصبح اسم الشركة عفاف دمحم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 نٌه ج  35555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ   ، 23785احمد حمدى ودمحم عبدالظاهر وشرٌكهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   35555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195114وفً تارٌخ   ، 24589ا برلم ،اصبح االسم / حسن دمحم منٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  33

 جنٌه   15555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195114وفً تارٌخ   ، 24589حسن دمحم منٌر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   15555550555المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195115وفً تارٌخ   ، 18665احمد صادق وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195117وفً تارٌخ   ، 26254ا توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،فردوس عبدالعزٌز احمد ابو هندٌه وشرٌكه -  36

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195117وفً تارٌخ   ، 26254فردوس عبدالعزٌز احمد ابو هندٌه وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   555550555ٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195117وفً تارٌخ   ، 25848عماد السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25195119وفً تارٌخ   ، 25328رٌهام عبد الرازق رجب على خلٌل وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195121خ   ،وفً تارٌ 35122ابو الحسن احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   1555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل رأس  25195121وفً تارٌخ   ، 29355سلطان حسٌن فرج جوٌده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   555550555مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس  25195121وفً تارٌخ   ، 29355سلطان حسٌن فرج جوٌده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18228الجوهرى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم حسن دمحم الجوهرى وشرٌكه عبدالعزٌز حسن دمحم  -  43

 جنٌه   5555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195123،

أس المال تم تعدٌل ر 25195123وفً تارٌخ   ، 18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   5555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشرٌكه عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   5555550555رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  25195123،

تم تعدٌل رأس المال  25195123وفً تارٌخ   ، 18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   5555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25195135وفً تارٌخ   ، 28883من  ، سبك لٌدها برلم ،عبدالعزٌز مسلم عبدالعزٌز وشرٌكه شركة تضا -  47

 جنٌه   1555550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25195131وفً تارٌخ   ، 15951سلٌمان ماهر سلٌمان احمد عرب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال ,

تم تعدٌل  25195131وفً تارٌخ   ، 15951سلٌمان ماهر سلٌمان احمد عرب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195131وفً تارٌخ   ، 21746دمحم فؤاد حمزة وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25195131وفً تارٌخ   ، 21746،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد حمزة وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  51

 جنٌه   25555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25195131وفً تارٌخ   ، 21746دمحم فؤاد حمزة وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   25555550555لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

 25195131وفً تارٌخ   ، 21746تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد حمزة وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   25555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25195131وفً تارٌخ   ، 25859د عالم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم عثمان احم -  54

 جنٌه   15555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس المال تم ت 25195131وفً تارٌخ   ، 25618دمحم حسن دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   2555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25618تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عمرو حسام فهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   2555550555مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25195131،

تم تعدٌل رأس المال  25195131وفً تارٌخ   ، 25618دمحم حسن دمحم مصطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   2555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وفً تارٌخ    25618توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عمرو حسام فهٌم وشرٌكه -  58

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

 تم تعدٌل رأس المال 25195131وفً تارٌخ   ، 25618دمحم حسن دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   2555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25618تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عمرو حسام فهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

تم تعدٌل رأس المال  25195131وفً تارٌخ   ، 25618دمحم حسن دمحم مصطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   2555550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25618، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عمرو حسام فهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة   -  62

 جنٌه   2555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195131وفً تارٌخ   ، 799فولٌة احمد امام وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   15555550555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   ت

وفً  799شركة باٌوركا لالعمال الهندسٌة والمماوالت )حنفى محمود مرسى وشرٌكته( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   1555555.000تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    799شركة جزٌرة المنٌل للتورٌدات م/حنفى محمود مرسى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

وفً تارٌخ    799سامر سمٌر سعٌد وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء ) -  66

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

وفً تارٌخ    799برلم ،الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء ) سامر سمٌر سعٌد وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  67

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25195131وفً تارٌخ   ، 799فولٌة احمد امام وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   15555550555ال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

وفً  799شركة باٌوركا لالعمال الهندسٌة والمماوالت )حنفى محمود مرسى وشرٌكته( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    799شركة جزٌرة المنٌل للتورٌدات م/حنفى محمود مرسى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  75

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195131،

وفً تارٌخ    799سعٌد وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء )سامر سمٌر  -  71
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 

تم تعدٌل العنوان ,  25195151تارٌخ  وفً 11161حمادة دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الدور الثانى المحور المركزى الحى العاشر  7وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195151وفً تارٌخ  11161حمادة دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الدور الثانى المحور المركزى الحى العاشر  7شمة وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195151وفً تارٌخ  12117طارق احمد عبدالرحٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 مخازن الشباب  549وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مصنع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195151وفً تارٌخ  12117امن ،  سبك لٌدها برلم    طارق احمد عبدالرحٌم وشرٌكه ، شركة تض -  4

 مجمع االمل المنطمة الصناعٌة الثالثة 15بالدور االرضى مبنى  9وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195151وفً تارٌخ  6739دمحم كمال الجابرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

بمول اسواق الجمهورٌة الممام على المطعة رلم  2بالدور االول معارض برج رلم  9الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان معرض رلم 
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نوان , وصف تم تعدٌل الع 25195151وفً تارٌخ  28438حسام الشاهد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

  22&21بالمبنى C29 - 4MIXالـتأشٌر:   ، اصبح العنوان بٌفرلى هٌلز مول 

تم تعدٌل  25195152وفً تارٌخ  25317اصبح االسم / نادٌة عطٌه حامد وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

المنطمة الصناعٌة  4مجمع االردنٌة الصناعى منطمة  26لطعة  11العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان ورشة رلم 

 الرابعة 

تم  25195152وفً تارٌخ  25317اصبح اسم الشركة نادٌة عطٌه حامد وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

المنطمة  4ى منطمة مجمع االردنٌة الصناع 26لطعة  11تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان ورشة رلم 

 الصناعٌة الرابعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195152وفً تارٌخ  25317توفٌك دمحم توفٌك وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 المنطمة الصناعٌة الرابعة  4مجمع االردنٌة الصناعى منطمة  26لطعة  11الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان ورشة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195152وفً تارٌخ  25317توفٌك دمحم توفٌك وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 المنطمة الصناعٌة الرابعة  4مجمع االردنٌة الصناعى منطمة  26لطعة  11وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان ورشة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195156وفً تارٌخ  4137ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مراد صدلى ممار وشرٌكه ، توصٌ -  11

 158،  157، 156الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المنطمة الصناعٌة الثالثة مجمع الشرق االوسط وحدة 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25195156وفً تارٌخ  4137مراد صدلى ممار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 158،  157، 156الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان المنطمة الصناعٌة الثالثة مجمع الشرق االوسط وحدة 

تم تعدٌل العنوان ,  25195159وفً تارٌخ  22384زكرٌا مختار سٌد مراد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ب مدٌنة الفردوس للموات المسلحة 448ادارى عمار  2وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

تم تعدٌل  25195159وفً تارٌخ  22384اصبح / هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ب مدٌنة الفردوس للموات المسلحة 448ادارى عمار  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 

 25195159وفً تارٌخ  22384اصبح اسم الشركة هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ب مدٌنة الفردوس للموات المسلحة 448ادارى عمار  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  27594دها برلم    اٌمن حنفى عوٌس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  16

 لٌلة المدر  12ب مجمع على الدٌن الحى 218وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195113وفً تارٌخ  14791مصطفى صبرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  17

اح فرع بالعنوان الصف المنطمة الصناعٌة بعرب ابو ساعد وتعٌٌن مصطفى مهدى كٌالنى ابراهٌم رلم لومى الـتأشٌر:   ، افتت

 مدٌر للفرع 28751515127452

تم تعدٌل العنوان ,  25195113وفً تارٌخ  14791محمود مهدى كٌالنى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

ع بالعنوان الصف المنطمة الصناعٌة بعرب ابو ساعد وتعٌٌن مصطفى مهدى كٌالنى ابراهٌم رلم وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فر

 مدٌر للفرع 28751515127452لومى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195114وفً تارٌخ  12686ٌسرى احمد شربٌنى وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 عنوان لرٌة ذات الكوم بجوار المسجد الشرلى مركز منشأة المناطر وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بال

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ  24589اصبح االسم / حسن دمحم منٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 أ 65-3اند مول ق الدور االول سنتر طٌبه جر 135العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195114وفً تارٌخ  24589حسن دمحم منٌر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 أ 65-3الدور االول سنتر طٌبه جراند مول ق  135الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان محل 

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ  23785، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح اسم الشركة عفاف دمحم وشرٌكها  -  22

شارع النرجس من شارع الثورة الدور السادس ٌسار السلم * وبذلن ٌتم محو السجل  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

 لنمل الممر 

تم تعدٌل  25195114وفً تارٌخ  23785بك لٌدها برلم    احمد حمدى ودمحم عبدالظاهر وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  س -  23

شارع النرجس من شارع الثورة الدور السادس ٌسار السلم * وبذلن ٌتم محو السجل  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان 

 لنمل الممر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117خ وفً تارٌ 29121احمد دمحم حازم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 سنتر رامو الحى المتمٌز وادى الربٌع  9الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195117وفً تارٌخ  25848عماد السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  15/4بلون  6ق  7رب سومٌد مجاورة الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان فٌال فى غ

وفً تارٌخ  25534اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 مدٌنة التحرٌر امبابه  28شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب بالعمار رلم  25195117

تم تعدٌل العنوان  25195117وفً تارٌخ  25534ٌحٌى على لطب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     مصطفى -  27

 مدٌنة التحرٌر امبابه  28شارع  2, وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  25534سبك لٌدها برلم     اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  -  28

 مدٌنة التحرٌر امبابه  28شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب بالعمار رلم  25195117

وفً تارٌخ  25534اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 مدٌنة التحرٌر امبابه  28شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب بالعمار رلم  25195117

تم تعدٌل العنوان  25195117وفً تارٌخ  25534مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 مدٌنة التحرٌر امبابه  28شارع  2تب بالعمار رلم , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وفً تارٌخ  25534اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 رٌر امبابه مدٌنة التح 28شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان مكتب بالعمار رلم  25195117

تم  25195125وفً تارٌخ  19226احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة 

تم تعدٌل  25195125وفً تارٌخ  19226دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     احمد -  33

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة 

وفً تارٌخ  19226دمحم ابو النصر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / احمد دمحم عبد المادر  -  34

أ  159الدور الثانى عمار  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة  25195125

 مكرر شارع فٌصل

تم  25195125وفً تارٌخ  19226، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشرٌكته -  35

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة 

تم تعدٌل  25195125وفً تارٌخ  19226ا برلم    احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  36

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة 

وفً تارٌخ  19226اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

أ  159الدور الثانى عمار  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة  25195125

 مكرر شارع فٌصل

تم  25195125وفً تارٌخ  19226احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة 

تم تعدٌل  25195125وفً تارٌخ  19226احمد دمحم عبدالمادر دمحم ابو النصر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 أ مكرر شارع فٌصل 159الدور الثانى عمار  6أشٌر:   ، تم الغاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة العنوان , وصف الـت

وفً تارٌخ  19226اصبح / احمد دمحم عبد المادر دمحم ابو النصر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

أ  159الدور الثانى عمار  6غاء الفرع ) الممر االدارى ( بالعنوان شمة تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم ال 25195125

 مكرر شارع فٌصل

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  4566شركة دمحم العوضى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الدور الثالث  34 ش السودان المهندسٌن شمة 215وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل  25195125وفً تارٌخ  4566سامح فتحى دمحم حسن بدران وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 الدور الثالث  34ش السودان المهندسٌن شمة  215العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195125وفً تارٌخ  4566صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سامح فتحى دمحم بدران وشركاه ، تو -  43

 الدور الثالث  34ش السودان المهندسٌن شمة  215وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195121وفً تارٌخ  35122ابو الحسن احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 المحور المركزى  44/22/1ادارى سنتر سٌلفر مول لطعة  3الدور  3،4برج  9الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة ادارٌة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  18777احمد واحمد ومحمود وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 اء الفرع بالعنوان ابو الغٌط طرٌك المناطر الخٌرٌة امام مصنع كوكاكوال مركز المناطر الخٌرٌةوصف الـتأشٌر:   ، الغ

تم تعدٌل العنوان ,  25195121وفً تارٌخ  18777احمد واحمد ومحمود وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 لمناطر الخٌرٌة امام مصنع كوكاكوال مركز المناطر الخٌرٌةوصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع بالعنوان ابو الغٌط طرٌك ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وفً تارٌخ  18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشرٌكه عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  47

ارى ادارى الدور الثانى تج 29بالعمار رلم  255تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة رلم  25195123

 المحور المركزى الجنوبى الشٌخ زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

لمحور المركزى الجنوبى الشٌخ تجارى ادارى الدور الثانى ا 29بالعمار رلم  255وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة رلم 

 زاٌد 

وفً تارٌخ  18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشرٌكه عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

نى تجارى ادارى الدور الثا 29بالعمار رلم  255تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة رلم  25195123

 المحور المركزى الجنوبى الشٌخ زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

بى الشٌخ تجارى ادارى الدور الثانى المحور المركزى الجنو 29بالعمار رلم  255وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان وحدة رلم 

 زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195123وفً تارٌخ  29975احمد سٌد عواد عماره وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

على لطعة  45بالدور الثانى بالبرج الشمالى بالمجمع االدراى والتجارى جالٌرٌا 15وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مكتب 

 كرٌزى ووتر الشٌخ زاٌد  محور 45االرض رلم 

تم تعدٌل  25195128وفً تارٌخ  35255دمحم رمزى عبدالحلٌم عبدالمادر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

  6شمه رلم  15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى الثالث المجاوره االولى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  9863، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    فتحى عبدالجواد وشرٌكه  -  53

 الدور الثانى  3محور خدمى الحى الخامس والسادس سنتر فٌنوس محل  6الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195129وفً تارٌخ  9863فتحى عبدالجواد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 الدور الثانى  3محور خدمى الحى الخامس والسادس سنتر فٌنوس محل  6الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان الحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195135وفً تارٌخ  24421احمد فوزى فتحى احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ب عمارات جاردٌنٌا اسباتس الهرم 2ب مدخل 1الدور االول العلوى عمار رلم  154بح العنوان شمه رلم وصف الـتأشٌر:   ، اص

تم تعدٌل  25195135وفً تارٌخ  24421اصبح / احمد فوزى فتحى احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

ب عمارات جاردٌنٌا 2ب مدخل 1ور االول العلوى عمار رلم الد 154العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان شمه رلم 

 اسباتس الهرم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

اسامه عبدالمحسن ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تصدٌر المنتجات والحاصالت الزراعٌة وتجارة وتعبئة  -  1

خصبات والمبٌدات الزراعٌة والتصنٌع لدى الغٌر والمماوالت الزراعٌة واالستصالح الزراعى وانشاء الصوب االسمدة والم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195151وفً تارٌخ  26143الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

لنشاط تجارة مواد البناء والدهانات ومستلزمات الدٌكور سامح ابراهٌم امٌن دمحم المرم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح ا -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195153وفً تارٌخ  35429والتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

ن واالدوات الصحٌة ومماوالت دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وتورٌدات السٌرامٌ -  3

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195156وفً تارٌخ  21221عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

اصبح اسم الشركة دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكته ، شركة تضامن  اصبح النشاط تجارة وتورٌدات السٌرامٌن واالدوات  -  4

تم تعدٌل النشاط , 25195156وفً تارٌخ  21221الصحٌة ومماوالت عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تجارة وتورٌدات السٌرامٌن واالدوات الصحٌة ومماوالت  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195156وفً تارٌخ  21221ٌالت تجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   عمومٌة وتوك

 توصٌة بسٌطة

اصبح اسم الشركة دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تجارة وتورٌدات السٌرامٌن واالدوات  -  6

تم تعدٌل النشاط , 25195156وفً تارٌخ  21221ٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   الصحٌة ومماوالت عمومٌة وتوكٌالت تجار

 وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  8524عبٌر سمٌر وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195156

وفً  8524اصبح اسم الشركة ممدوح صادق وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195156تارٌخ 

وتمسٌم االراضى بكافة انواعها اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه ، شركة تضامن  اصبح النشاط استصالح  -  9

والمماوالت العامة وادارة المشروعات الزراعٌة بكافة انواعها وزراعة الشتاالت والمحاصٌل وتعبئة وتغلٌف المحاصٌل الزراعٌة 

وفً  21468بكافة انواعها وتجارتها وتوزٌعها وكافة الصناعات التحوٌلٌة بشأن المحاصٌل الزراعٌة المختلفة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195158تارٌخ 

مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط استصالح وتمسٌم االراضى بكافة انواعها والمماوالت العامة  -  15

لٌف المحاصٌل الزراعٌة بكافة انواعها وادارة المشروعات الزراعٌة بكافة انواعها وزراعة الشتاالت والمحاصٌل وتعبئة وتغ

وفً تارٌخ  21468وتجارتها وتوزٌعها وكافة الصناعات التحوٌلٌة بشأن المحاصٌل الزراعٌة المختلفة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195158

بسٌطة  اصبح النشاط استصالح وتمسٌم االراضى بكافة  اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه ، توصٌة -  11

انواعها والمماوالت العامة وادارة المشروعات الزراعٌة بكافة انواعها وزراعة الشتاالت والمحاصٌل وتعبئة وتغلٌف المحاصٌل 

ختلفة ،  سبك لٌدها برلم   الزراعٌة بكافة انواعها وتجارتها وتوزٌعها وكافة الصناعات التحوٌلٌة بشأن المحاصٌل الزراعٌة الم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195158وفً تارٌخ  21468

مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط استصالح وتمسٌم االراضى بكافة انواعها والمماوالت العامة  -  12

الشتاالت والمحاصٌل وتعبئة وتغلٌف المحاصٌل الزراعٌة بكافة انواعها  وادارة المشروعات الزراعٌة بكافة انواعها وزراعة

وفً تارٌخ  21468وتجارتها وتوزٌعها وكافة الصناعات التحوٌلٌة بشأن المحاصٌل الزراعٌة المختلفة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195158

من  36والفمرة  19وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعة زكرٌا مختار سٌد مراد  -  13

( والتورٌدات لالدوات المكتبٌة ومستلزمات الحاسب االلى واالغذٌة خدمات النظافة وتورٌد العمالة بالداخل وكافة  6المجموعة 

ورٌدات خامات محجرٌة ومستلزمات انتاج مصانع االسمنت وتورٌدات مستلزمات المنشأة الصناعٌة من مواد خام ومواد تغلٌف وت

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195159وفً تارٌخ  22384مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

والفمرة  19مجموعة اصبح / هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا ال -  14

( والتورٌدات لالدوات المكتبٌة ومستلزمات الحاسب االلى واالغذٌة خدمات النظافة وتورٌد العمالة بالداخل  6من المجموعة  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وكافة مستلزمات المنشأة الصناعٌة من مواد خام ومواد تغلٌف وتورٌدات خامات محجرٌة ومستلزمات انتاج مصانع االسمنت 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195159وفً تارٌخ  22384البناء ،  سبك لٌدها برلم   وتورٌدات مواد 

اصبح اسم الشركة هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكٌه ، شركة تضامن  اصبح النشاط االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعة  -  15

ت المكتبٌة ومستلزمات الحاسب االلى واالغذٌة خدمات النظافة وتورٌد العمالة ( والتورٌدات لالدوا 6من المجموعة  36والفمرة  19

بالداخل وكافة مستلزمات المنشأة الصناعٌة من مواد خام ومواد تغلٌف وتورٌدات خامات محجرٌة ومستلزمات انتاج مصانع 

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تم 25195159وفً تارٌخ  22384االسمنت وتورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

دمحم عبدالمنجى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط بٌع ماكٌنات التصوٌر ومستلزماتها ولطع غٌارها و تاجٌر ماكٌنات  -  16

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا25195113وفً تارٌخ  15173التصوٌر وصٌانتها والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اٌمن حنفى عوٌس وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط مماوالت مٌكانٌكٌة وهندسٌة والتورٌدات العامه ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195113وفً تارٌخ  27594

تم 25195113وفً تارٌخ  14791حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى صبرى وشرٌكه ، شركة تضامن  -  18

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  14791محمود مهدى كٌالنى وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 نتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضام25195113

خالد مختار وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط ادارة مدرسة لغات )على اال ٌزاول النشاط اال بعد الحصول على  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195113وفً تارٌخ  29464التراخٌص الالزمة( ،  سبك لٌدها برلم   

سٌطة  اصبح النشاط مستودع دلٌك ومكتب رحالت ومتعهد نمل عمال بالداخل ،  ٌسرى احمد شربٌنى وشركاؤه ، توصٌة ب -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114وفً تارٌخ  12686سبك لٌدها برلم   

حمادة دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌد وتوزٌع خامات البالستٌن والكرتون والفوٌل وتورٌد  -  22

وتدوٌر وتحوٌل ورق الدشت لدى الغٌر وتورٌد روالت الورق بجمٌع انواعها ومماستها ومستلزمات المطاعم ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تع25195114وفً تارٌخ  11161

حمادة دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌد وتوزٌع خامات البالستٌن والكرتون والفوٌل وتورٌد  -  23

ها برلم   وتدوٌر وتحوٌل ورق الدشت لدى الغٌر وتورٌد روالت الورق بجمٌع انواعها ومماستها ومستلزمات المطاعم ،  سبك لٌد

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195114وفً تارٌخ  11161

اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌد المالبس الجاهزة ،  سبك لٌدها  -  24

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة ت25195116وفً تارٌخ  25534برلم   

وفً  25534مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تورٌد المالبس الجاهزة ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195116تارٌخ 

رٌد المالبس الجاهزة ،  سبك اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط تو -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195116وفً تارٌخ  25534لٌدها برلم   

اصبح اسم الشركة مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌد المالبس الجاهزة ،  سبك لٌدها  -  27

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل25195116وفً تارٌخ  25534برلم   

 25534مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌد المالبس الجاهزة ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195116وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

رٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تورٌد المالبس الجاهزة ،  سبك اصبح االسم التجارى / مصطفى عبدالرازق محمود وش -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195116وفً تارٌخ  25534لٌدها برلم   

من  36عماد السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط االستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمرة  -  35

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 25195117وفً تارٌخ  25848( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه 6جموعة الم

 بسٌطة

رضا عبدالمنعم مبرون وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط تصنٌع مواد التعبئه والتغلٌف والتصدٌر واالستٌراد فٌما عدا  -  31

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195125وفً تارٌخ  21393،  سبك لٌدها برلم    19 والمجموعة 6بالمجموعه  36البند 

 توصٌة بسٌطة

عادل بشرى عبٌد وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصنٌع وتجارة وتعبئة المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة  -  32

تم 25195125وفً تارٌخ  14969االستٌراد( ،  سبك لٌدها برلم   واالعشاب الطبٌة والتصنٌع والتعبئة لدى الغٌر )والغاء نشاط 

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

عادل بشرى عبٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تصنٌع وتجارة وتعبئة المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة  -  33

تم 25195125وفً تارٌخ  14969ء نشاط االستٌراد( ،  سبك لٌدها برلم   واالعشاب الطبٌة والتصنٌع والتعبئة لدى الغٌر )والغا

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  16485احمد دمحم سعٌد وشركاه ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تضامن تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة25195128

 23529هانى حسنى مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط صنع االجهزة الكهربائٌه المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ 

 23529المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم    هانى حسنى مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط صنع االجهزة الكهربائٌه -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ 

 23529هانى حسنى مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط صنع االجهزة الكهربائٌه المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  37

 ر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأش25195131ٌوفً تارٌخ 

تم 25195131وفً تارٌخ  21746دمحم فؤاد حمزة وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة استٌراد وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  38

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 21746ٌر ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد حمزة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة استٌراد وتصد -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195131وفً تارٌخ 

تم 25195131وفً تارٌخ  21746دمحم فؤاد حمزة وشرٌكته ، شركة تضامن  اضافة استٌراد وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  45

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

 21746سم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد حمزة وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة استٌراد وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل اال -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ 

تم 25195131ٌخ وفً تار 799فولٌة احمد امام وشرٌكها ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة باٌوركا لالعمال الهندسٌة والمماوالت )حنفى محمود مرسى وشرٌكته( ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ  799لٌدها برلم   

جزٌرة المنٌل للتورٌدات م/حنفى محمود مرسى وشرٌكته ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   شركة  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ  799



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

ستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء )سامر سمٌر سعٌد وشركاه( ، شركة تضامن  حذف نشاط اال -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25195131وفً تارٌخ  799

الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء ) سامر سمٌر سعٌد وشرٌكه ( ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  46

 تأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف ال25195131وفً تارٌخ  799

تم 25195131وفً تارٌخ  799فولٌة احمد امام وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

حذف نشاط االستٌراد ،  سبك  شركة باٌوركا لالعمال الهندسٌة والمماوالت )حنفى محمود مرسى وشرٌكته( ، توصٌة بسٌطة  -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195131وفً تارٌخ  799لٌدها برلم   

شركة جزٌرة المنٌل للتورٌدات م/حنفى محمود مرسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  49

 ط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا25195131وفً تارٌخ  799

الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء )سامر سمٌر سعٌد وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195131وفً تارٌخ  799

مر سمٌر سعٌد وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الشركة المصرٌة لتكنولوجٌا البناء ) سا -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195131وفً تارٌخ  799

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ً   الكٌان المانون  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195156وفً تارٌخ  21221دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

م تعدٌل الكٌان ت25195156وفً تارٌخ  21221اصبح اسم الشركة دمحم عادل دمحم سنوسى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195156وفً تارٌخ  4137مراد صدلى ممار وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 25195158خ وفً تارٌ 21468اصبح اسم الشركة مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195158وفً تارٌخ  21468مجدى السٌد مرسى دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195117وفً تارٌخ  26254فردوس عبدالعزٌز احمد ابو هندٌه وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195121وفً تارٌخ  29355سلطان حسٌن فرج جوٌده وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 25195123وفً تارٌخ  18228الجوهرى ، سبك لٌدها برلم   دمحم حسن دمحم الجوهرى وشرٌكه عبدالعزٌز حسن دمحم  -  8

 الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 25195123وفً تارٌخ  18228دمحم حسن دمحم الجوهرى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 25195129وفً تارٌخ  9863شرٌكه ، سبك لٌدها برلم   فتحى عبدالجواد و -  15

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25195131وفً تارٌخ  15951سلٌمان ماهر سلٌمان احمد عرب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح اسم الشركة ولٌد  18125توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195152،  فى تارٌخ :   -  1

 دمحم السٌد عبداللطٌف وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة ولٌد  18125ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعد  25195152،  فى تارٌخ :   -  2

 دمحم السٌد عبداللطٌف وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة  8524توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156،  فى تارٌخ :   -  3

 ممدوح صادق وشرٌكٌه

الى: اصبح اسم الشركة  24342طة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌ  25195156،  فى تارٌخ :   -  4

 احمد عبدالعال احمد دمحم وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  21221شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156،  فى تارٌخ :   -  5

 عادل دمحم سنوسى وشرٌكته

الى: اصبح اسم الشركة دمحم  21221توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195156تارٌخ : ،  فى   -  6

 عادل دمحم سنوسى وشرٌكته

الى: اصبح اسم الشركة  21468شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195158،  فى تارٌخ :   -  7

 دمحم وشركائهمجدى السٌد مرسى 

الى: اصبح اسم الشركة  21468توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195158،  فى تارٌخ :   -  8

 مجدى السٌد مرسى دمحم وشركائه

م الشركة دمحم الى: اصبح اس 23669شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195158،  فى تارٌخ :   -  9

 شعبان حسن عبدالمادر وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

الى: اصبح اسم الشركة  22384شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195159،  فى تارٌخ :   -  15

 هشام احمد دمحم رشوان وشرٌكٌه

الى: اصبح اسم الشركة  25534لممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  25195116،  فى تارٌخ :   -  11

 مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  25534شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195116،  فى تارٌخ :   -  12

 مصطفى ٌحٌى على لطب وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  23287بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر  25195116،  فى تارٌخ :   -  13

 سعٌد دمحم عطٌة احمد وشرٌكته

الى: اصبح اسم الشركة  27448شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195122،  فى تارٌخ :   -  14

 كمال حسن وهبه تمام وشرٌكته

الى: اصبح اسم الشركة  28143شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195123،  فى تارٌخ :   -  15

 مصطفى السعٌد عبده وشركاه

الى: اصبح اسم الشركة  24353شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195127،  فى تارٌخ :   -  16

 حامد محمود دمحم غنٌم وشرٌكه

الى: اصبح اسم الشركة  22856توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25195128فى تارٌخ :  ،   -  17

 على رجائى على مصطفى وشركاؤه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دارة والتولٌع لكافة االطراف مجتمعٌن او منفردٌن عدا عمود احمد عز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك اال -  1

االلتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن لللنفس او للغٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة 

او الغٌر للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون 

 7165برلم       25195151

تعٌٌن حسن ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر غٌر شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لكافة االطراف مجتمعٌن  -  2

او منمول وذلن لللنفس او للغٌر وامام  او منفردٌن عدا عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت

كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذلن لصالح البنون او الغٌر للشركاء 

 7165برلم       25195151مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لكافة االطراف تعٌٌن مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر غٌر شرٌ -  3

مجتمعٌن او منفردٌن عدا عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن لللنفس او 

لن لصالح البنون او الغٌر للغٌر وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر وذ

 7165برلم       25195151للشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد عز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** للمدٌرٌن غٌر الشركاء حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  4

 7165برلم       25195151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تضامن  مدٌر غٌر شرٌن  ** للمدٌرٌن غٌر الشركاء حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن تعٌٌن حسن ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة  -  5

 7165برلم       25195151او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعٌٌن مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر غٌر شرٌن  ** للمدٌرٌن غٌر الشركاء حك االدارة والتولٌع  -  6

 7165برلم       25195151 مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :

انتصار على حمدان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  7

 6739برلم       25195151

ا ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حموله -  8

 6739برلم       25195151

دمحم كمال الجابرى كرٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  9

 6739برلم       25195151

كافه حموله ، تارٌخ :  انتصار على حمدان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه -  15

 6739برلم       25195151

دمحم ابراهٌم مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  11

 6739برلم       25195151

واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم كمال الجابرى كرٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** تم خروجه من الشركة -  12

 6739برلم       25195151

انتصار على حمدان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا على ان تكون جمٌع  -  13

بالبٌع للنفس او للغٌر التصرفات واالعمال التى تصدر منه باسم الشركة وعلى عنوانها وضمن اغراضها وله منفردا حك التصرف 

    25195151او الرهن او خالفه فى اى اصل من اصول الشركة او موجودتها وكذا له الحك فى االلتراض من البنون ، تارٌخ : 

 6739برلم   

 دمحم ابراهٌم مرسى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا على ان تكون جمٌع -  14

التصرفات واالعمال التى تصدر منه باسم الشركة وعلى عنوانها وضمن اغراضها وله منفردا حك التصرف بالبٌع للنفس او للغٌر 

    25195151او الرهن او خالفه فى اى اصل من اصول الشركة او موجودتها وكذا له الحك فى االلتراض من البنون ، تارٌخ : 

 6739برلم   

جابرى كرٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا على ان تكون جمٌع دمحم كمال ال -  15

التصرفات واالعمال التى تصدر منه باسم الشركة وعلى عنوانها وضمن اغراضها وله منفردا حك التصرف بالبٌع للنفس او للغٌر 

    25195151ودتها وكذا له الحك فى االلتراض من البنون ، تارٌخ : او الرهن او خالفه فى اى اصل من اصول الشركة او موج

 6739برلم   

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  16

 18125برلم       25195152تارٌخ : 

سٌد عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، دخول الشرٌن / ولٌد دمحم ال -  17

 18125برلم       25195152تارٌخ : 

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  18

 18125م   برل    25195152تارٌخ : 

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  19

 18125برلم       25195152تارٌخ : 
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تالمها كافه حمولها ، دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واس -  25

 18125برلم       25195152تارٌخ : 

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  21

 18125برلم       25195152تارٌخ : 

رج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : اسماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  شرٌن متخا -  22

 18125برلم       25195152

اسماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  23

 18125برلم       25195152

شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  اسماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  -  24

 18125برلم       25195152

اسماء ابراهٌم احمد هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  25

 18125برلم       25195152

توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ : اسماء ابراهٌم احمد هالل   -  26

 18125برلم       25195152

اسماء ابراهٌم احمد هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  27

 18125برلم       25195152

ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم  دخول الشرٌن / -  28

السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله 

لشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم ا

    25195152كافة البنون وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

 18125برلم   

تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  شركة  -  29

السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله 

مود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام ع

    25195152كافة البنون وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

 18125برلم   

دارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك اال -  35

السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله 

الشركة امام حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم 

    25195152كافة البنون وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

 18125برلم   

 دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم -  31

السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله 

حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام 

    25195152ا حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : كافة البنون وكذلن له

 18125برلم   

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم  -  32

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك 
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حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام 

    25195152ركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : كافة البنون وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الش

 18125برلم   

دخول الشرٌن / ولٌد دمحم السٌد عبداللطٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم  -  33

حكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله السٌد عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات ال

حك فى ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام 

    25195152حاسبٌن ، تارٌخ : كافة البنون وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او الم

 18125برلم   

اسماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم السٌد  -  34

ص وله حك فى عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخا

ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام كافة البنون 

 18125برلم       25195152وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم السٌد ا -  35

عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله حك فى 

ة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام كافة البنون ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشرك

 18125برلم       25195152وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم السٌد اسماء ابراهٌم احمد هالل  شركة تضامن  شرٌن متخارج   -  36

عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله حك فى 

التولٌع باسم الشركة امام كافة البنون ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها و

 18125برلم       25195152وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

سٌد اسماء ابراهٌم احمد هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم ال -  37

عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله حك فى 

ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام كافة البنون 

 18125برلم       25195152ك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : وكذلن لها ح

اسماء ابراهٌم احمد هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم السٌد  -  38

مٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمطاع العام والخاص وله حك فى عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام ج

ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام كافة البنون 

 18125برلم       25195152محامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل ال

اسماء ابراهٌم احمد هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )ولٌد دمحم السٌد  -  39

اع العام والخاص وله حك فى عبداللطٌف( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة واالهلٌة والمط

ابرام عمود البٌع او الشراء باسم الشركة او رهن اصول الشركة وابرام عمود االٌجار وفسخها والتولٌع باسم الشركة امام كافة البنون 

 18125 برلم      25195152وكذلن لها حك االلتراض من البنون باسم الشركة وله حك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن ، تارٌخ : 

محمود عبدالعزٌز دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء جمٌعا مجتمعٌن او  -  45

منفردٌن حك االلتراض والرهن وحك التولٌع واصدار الشٌكات وصرف الشٌكات الصادرة من الغٌر للشركة والتعامل مع البنون 

تولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع والمصارف من سحب واٌداع وال

 2149برلم       25195153البنون والمصارف ، تارٌخ : 

صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  41

 21221برلم       25195156
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صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  42

 21221برلم       25195156

صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  43

 21221لم   بر    25195156

صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  44

 21221برلم       25195156

    25195156دمحم عادل دمحم سنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  45

 21221برلم   

    25195156دمحم عادل دمحم سنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  46

 21221برلم   

    25195156دمحم عادل دمحم سنوسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  47

 21221برلم   

    25195156دمحم عادل دمحم سنوسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  48

 21221برلم   

صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون  -  49

التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر  االعمال

حكومٌة والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 21221برلم       25195156

عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون صابر  -  55

االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر 

الٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : حكومٌة والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب وا

 21221برلم       25195156

صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون  -  51

بعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها و

حكومٌة والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 21221برلم       25195156

** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون صابر عبدالعظٌم دمحم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  52

االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر 

شركة منفردا ، تارٌخ : حكومٌة والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول ال

 21221برلم       25195156

دمحم عادل دمحم سنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون االعمال التى  -  53

ٌة والغٌر حكومٌة تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكوم

والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 21221برلم       25195156

ال التى دمحم عادل دمحم سنوسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون االعم -  54

تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 21221برلم       25195156
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 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 عادل دمحم سنوسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون االعمال التى دمحم -  55

تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة 

ٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واال

 21221برلم       25195156

دمحم عادل دمحم سنوسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا بشرط ان تكون االعمال التى  -  56

نها وله منفردا تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة تصدر منه لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوا

والبنون وله حك فتح الحسابات والسحب واالٌداع والرهن وااللتراض من البنون وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 21221برلم       25195156

ٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ** اصبح مٌنا رزفى ممار الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعد -  57

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )مٌنا رزفى ممار الالدٌوس( و)مراد صدلى ممار( مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع كل الجهات 

 4137برلم       25195156والبنون مجتمعٌن فٌما ٌخص اصول الشركة ، تارٌخ : 

دٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ** اصبح مٌنا رزفى ممار الال -  58

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )مٌنا رزفى ممار الالدٌوس( و)مراد صدلى ممار( مجتمعٌن او منفردٌن فى التعامل مع كل الجهات 

 4137برلم       25195156والبنون مجتمعٌن فٌما ٌخص اصول الشركة ، تارٌخ : 

لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفتها من شرٌكة متضامنة الى شرٌكة موصٌة ،  -  59

 22856برلم       25195156تارٌخ : 

ٌة ، لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفتها من شرٌكة متضامنة الى شرٌكة موص -  65

 22856برلم       25195156تارٌخ : 

لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفتها من شرٌكة متضامنة الى شرٌكة موصٌة ،  -  61

 22856برلم       25195156تارٌخ : 

ضامنة الى شرٌكة موصٌة ، تارٌخ على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفتها من شرٌكة مت -  62

 22856برلم       25195156: 

على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفتها من شرٌكة متضامنة الى شرٌكة موصٌة ، تارٌخ  -  63

 22856برلم       25195156: 

ها من شرٌكة متضامنة الى شرٌكة موصٌة ، تارٌخ على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفت -  64

 22856برلم       25195156: 

لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رجائى على  -  65

ٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مصطفى ( منفردا وله فى ذلن حك ادارة الشركة وتثملها امام جمٌع الجهات الرسمٌة وغ

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوبعض ما ٌخص الشركة ، اما حك االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع 

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رجائى على  -  66

ٌع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مصطفى ( منفردا وله فى ذلن حك ادارة الشركة وتثملها امام جم

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

لرهن والتصرف بالبٌع فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوبعض ما ٌخص الشركة ، اما حك االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او ا

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

لٌلً عبد محمود عطٌه جابر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رجائى على  -  67

شركة وتثملها امام جمٌع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مصطفى ( منفردا وله فى ذلن حك ادارة ال
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 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

وفتح االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوبعض ما ٌخص الشركة ، اما حك االلتراض من البنون 

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رجائى على  -  68

ذلن حك ادارة الشركة وتثملها امام جمٌع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة مصطفى ( منفردا وله فى 

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

تراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوبعض ما ٌخص الشركة ، اما حك االل

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رجائى على  -  69

منفردا وله فى ذلن حك ادارة الشركة وتثملها امام جمٌع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  مصطفى (

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

ة ، اما حك االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوبعض ما ٌخص الشرك

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

ائى على على رجائى على مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن ) على رج -  75

مصطفى ( منفردا وله فى ذلن حك ادارة الشركة وتثملها امام جمٌع الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة و الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

لتحمٌك غرض الشركة والتعامل مع البنون والجمارن واستالم كافة مستحمات الشركة والتولٌع على كافة التزامات الشركة وله ان 

عض ما ٌخص الشركة ، اما حك االلتراض من البنون وفتح االعتمادات او الرهن والتصرف بالبٌع فتكون ٌوكٌل غٌره فى كل اوب

 22856برلم       25195156االدارة والتولٌع له منفردا دون الرجوع الى الشركاء ، تارٌخ : 

ك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دخول الشرٌن ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح ح -  71

 8524برلم       25195156)شرٌف دمحم على شرع هللا( و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  72

 8524برلم       25195156و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ :  )شرٌف دمحم على شرع هللا(

دخول الشرٌن شرٌف دمحم على شرع هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )شرٌف  -  73

 8524برلم       25195156دمحم على شرع هللا( و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن شرٌف دمحم على شرع هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )شرٌف  -  74

 8524برلم       25195156دمحم على شرع هللا( و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )شرٌف دمحم على شرع عبٌر سمٌر سعد اسماعٌل  توصٌة بسٌ -  75

 8524برلم       25195156هللا( و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شرع  عبٌر سمٌر سعد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )شرٌف دمحم على -  76

 8524برلم       25195156هللا( و)ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب( مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن ممدوح صادق حسن دمحم الدٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها  -  77

 8524برلم       25195156، تارٌخ : 

ق حسن دمحم الدٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها دخول الشرٌن ممدوح صاد -  78

 8524برلم       25195156، تارٌخ : 

دخول الشرٌن شرٌف دمحم على شرع هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  79

 8524   برلم    25195156تارٌخ : 
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 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

دخول الشرٌن شرٌف دمحم على شرع هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ،  -  85

 8524برلم       25195156تارٌخ : 

:  عبٌر سمٌر سعد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ -  81

 8524برلم       25195156

عبٌر سمٌر سعد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافه حمولها ، تارٌخ :  -  82

 8524برلم       25195156

ها كافة حمولها ، دخول الشرٌن / احمد عبدالعال احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالم -  83

 24342برلم       25195156تارٌخ : 

دخول الشرٌن / احمد عبدالعال احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ،  -  84

 24342برلم       25195156تارٌخ : 

شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ : كامله دمحم على ابوساطى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  85

 24342برلم       25195156

كامله دمحم على ابوساطى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالمها كافة حمولها ، تارٌخ :  -  86

 24342برلم       25195156

ل احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد دخول الشرٌن / احمد عبدالعا -  87

عبدالعال احمد دمحم( وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الغٌر من الشركاء فى االدارة والتولٌع نٌابة عنه اما فى حالة الرهن وااللتراض 

وممتلكاتها العمارٌة واالرضاى والسٌارات موكله للشركاء جمٌعا والتولٌع على عمود الشراء والبٌع ورهن اى من اصول الشركة 

 24342برلم       25195156مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن / احمد عبدالعال احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد  -  88

كٌل الغٌر من الشركاء فى االدارة والتولٌع نٌابة عنه اما فى حالة الرهن وااللتراض عبدالعال احمد دمحم( وله فى ذلن تفوٌض او تو

والتولٌع على عمود الشراء والبٌع ورهن اى من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالرضاى والسٌارات موكله للشركاء جمٌعا 

 24342برلم       25195156مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ابوساطى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد عبدالعال  كامله دمحم على -  89

احمد دمحم( وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الغٌر من الشركاء فى االدارة والتولٌع نٌابة عنه اما فى حالة الرهن وااللتراض والتولٌع 

شركة وممتلكاتها العمارٌة واالرضاى والسٌارات موكله للشركاء جمٌعا مجتمعٌن ، على عمود الشراء والبٌع ورهن اى من اصول ال

 24342برلم       25195156تارٌخ : 

كامله دمحم على ابوساطى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )احمد عبدالعال  -  95

ل الغٌر من الشركاء فى االدارة والتولٌع نٌابة عنه اما فى حالة الرهن وااللتراض والتولٌع احمد دمحم( وله فى ذلن تفوٌض او توكٌ

على عمود الشراء والبٌع ورهن اى من اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالرضاى والسٌارات موكله للشركاء جمٌعا مجتمعٌن ، 

 24342برلم       25195156تارٌخ : 

عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  مصطفى عبد الستار -  91

 23669برلم       25195158

مصطفى عبد الستار عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  92

 23669برلم       25195158

مصطفى عبد الستار عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  93

 23669برلم       25195158



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  94

 23669 برلم      25195158

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  95

 23669برلم       25195158

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  96

 23669برلم       25195158

مصطفى عبد الستار عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  97

الصلحٌات فى فتح حسابات بالبنون والتولٌع منفردا والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض والرهن وبٌع اى من اصول 

 23669برلم       25195158ون غٌره ، تارٌخ : الشركة منفردا د

مصطفى عبد الستار عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  98

اى من اصول الصلحٌات فى فتح حسابات بالبنون والتولٌع منفردا والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض والرهن وبٌع 

 23669برلم       25195158الشركة منفردا دون غٌره ، تارٌخ : 

مصطفى عبد الستار عبده مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  99

كات وااللتراض والرهن وبٌع اى من اصول الصلحٌات فى فتح حسابات بالبنون والتولٌع منفردا والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌ

 23669برلم       25195158الشركة منفردا دون غٌره ، تارٌخ : 

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  155

سحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض والرهن وبٌع اى من اصول الصلحٌات فى فتح حسابات بالبنون والتولٌع منفردا وال

 23669برلم       25195158الشركة منفردا دون غٌره ، تارٌخ : 

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  151

بنون والتولٌع منفردا والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض والرهن وبٌع اى من اصول الصلحٌات فى فتح حسابات بال

 23669برلم       25195158الشركة منفردا دون غٌره ، تارٌخ : 

دمحم شعبان حسن عبدالمادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن كافة  -  152

صلحٌات فى فتح حسابات بالبنون والتولٌع منفردا والسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وااللتراض والرهن وبٌع اى من اصول ال

 23669برلم       25195158الشركة منفردا دون غٌره ، تارٌخ : 

ه كافه حموله ، تارٌخ : دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم -  153

 21468برلم       25195158

دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  154

 21468برلم       25195158

ه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج -  155

 21468برلم       25195158

دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  156

 21468برلم       25195158

    25195158تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  سعٌد دمحم حسن عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  157

 21468برلم   

    25195158سعٌد دمحم حسن عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  158

 21468برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

    25195158خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  سعٌد دمحم حسن عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم -  159

 21468برلم   

    25195158سعٌد دمحم حسن عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  115

 21468برلم   

شرٌن  ** اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و  -  111

سٌد( و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض 

تفوٌض صادر علٌه صحة الغٌر او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب 

تولٌع من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف 

 21468برلم       25195158العمد على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ن  ** اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  112

سٌد( و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض 

ٌض صادر علٌه صحة الغٌر او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفو

تولٌع من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف 

 21468برلم       25195158العمد على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

** اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم  دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  113

سٌد( و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض 

صادر علٌه صحة  الغٌر او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض

تولٌع من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف 

 21468برلم       25195158العمد على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

* اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم دخول الشرٌن احمد سٌد دمحم سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * -  114

سٌد( و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض 

ادر علٌه صحة الغٌر او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض ص

تولٌع من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف 

 21468برلم       25195158العمد على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم سٌد( سعٌد دمحم حسن عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االد -  115

و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض الغٌر 

ولٌع او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض صادر علٌه صحة ت

من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف العمد 

 21468برلم       25195158على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم سٌد( سعٌد دمحم حسن عباس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة و التولٌع  -  116

و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض الغٌر 

او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض صادر علٌه صحة تولٌع 

ما عدا حالتى الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف العمد من البنن 

 21468برلم       25195158على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

د سٌد دمحم سٌد( سعٌد دمحم حسن عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احم -  117

و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض الغٌر 

او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض صادر علٌه صحة تولٌع 

الرهن اوالمروض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف العمد من البنن ما عدا حالتى 

 21468برلم       25195158على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

د( سعٌد دمحم حسن عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن )احمد سٌد دمحم سٌ -  118

و)مجدى السٌد مرسى دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اوسع السلطات المطلمة بما ٌحمك مصلحة الشركة وٌجوز لهم تفوٌض الغٌر 

او من ٌنوب عنهما فى كل او بعض سلطاتهم فى حدود نشاط وغرض الشركة او تفوٌض بموجب تفوٌض صادر علٌه صحة تولٌع 

ض او بٌع اصول الشركة ومموماتها المادٌة والمعنوٌة فٌشترط موافمة جمٌع اطراف العمد من البنن ما عدا حالتى الرهن اوالمرو

 21468برلم       25195158على ذلن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

اٌمن حنفى عوٌس ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمة  -  119

ٌمن حنفى عوٌس ابوزٌد( و)ساهر صبحى مفتاح محارب( منفردٌن او مجتعٌن وحك التعامل باسم الشركة وضمن للشرٌكٌن )ا

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

ٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان مع جمٌع البنون والمصارف من سحب اوٌداع والتول

 27594برلم       25195113وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن ، تارٌخ : 

ستخدمى ووكالء اٌمن حنفى عوٌس ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اغراضها ، وكذلن الحك فى تعٌٌن وعزل م -  125

الشركة وتحدٌد مرتابتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمض او باالجل وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول 

كة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافة الشر

 27594برلم       25195113انواعاها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او ، تارٌخ : 

مام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك باسم الشركة اٌمن حنفى عوٌس ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منمول ا -  121

ولمصلحتها وامام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ولهما الحك فى كفالة او توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما 

 27594برلم       25195113ذكر اعاله وذلن لصالح البنون ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهم الحك فى التولٌع على طارق مختار دمحم المرسى  ت -  122

عمود االلتراض والرهن لصالح النفس او البنون او البنن االهلى او للغٌر ولهم حك توكٌل البنون او البنن االهلى المصرى او الغٌر 

لتوثٌك امام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة فى كل او بعض ماذكر وذلن امام مصلحة الشهر العمارى وا

 29464برلم       25195113مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

احمد حمدى عبدالوهاب الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  123

 23785برلم       25195114

احمد حمدى عبدالوهاب الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  124

 23785برلم       25195114

    25195114دمحم دمحم عبدالظاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  125

 23785  برلم 

    25195114دمحم دمحم عبدالظاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  126

 23785برلم   

احمد حمدى عبدالوهاب الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  127

االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشأن المعامالت التى تزٌد لٌمتها تكون 

جنٌه واٌة تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض فٌجب ان تصدر من جمٌع 25555

 23785رلم   ب    25195114الشركاء مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد حمدى عبدالوهاب الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان  -  128

تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشأن المعامالت التى تزٌد لٌمتها 

ونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض فٌجب ان تصدر من جمٌع جنٌه واٌة تصرفات لان25555

 23785برلم       25195114الشركاء مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

عمال دمحم دمحم عبدالظاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون اال -  129

جنٌه واٌة 25555التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشأن المعامالت التى تزٌد لٌمتها 

تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن 

 23785   برلم    25195114ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبدالظاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال  -  135

جنٌه واٌة 25555التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها اما بشأن المعامالت التى تزٌد لٌمتها 

من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن تصرفات لانونٌة اخرى 

 23785برلم       25195114ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌكة هبه عبدالفتاح عبدالحمٌد سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  131

 23287برلم       25195116 حموله ، تارٌخ :

دخول الشرٌكة هبه عبدالفتاح عبدالحمٌد سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه  -  132

 23287برلم       25195116حموله ، تارٌخ : 

    25195116كافه حموله ، تارٌخ :  احمد دمحم دمحم حافظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه -  133

 23287برلم   

    25195116احمد دمحم دمحم حافظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  134

 23287برلم   

    25195116افه حموله ، تارٌخ : سعٌد دمحم عطٌة احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه ك -  135

 23287برلم   

    25195116سعٌد دمحم عطٌة احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  136

 23287برلم   

ك االدارة والتولٌع للشرٌن دخول الشرٌكة هبه عبدالفتاح عبدالحمٌد سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **اصبح ح -  137

    25195116)سعٌد دمحم عطٌة احمد( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

 23287برلم   

ولٌع للشرٌن دخول الشرٌكة هبه عبدالفتاح عبدالحمٌد سرحان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  **اصبح حك االدارة والت -  138

    25195116)سعٌد دمحم عطٌة احمد( منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

 23287برلم   

ردا احمد دمحم دمحم حافظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )سعٌد دمحم عطٌة احمد( منف -  139

 23287برلم       25195116وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم حافظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )سعٌد دمحم عطٌة احمد( منفردا  -  145

 23287برلم       25195116هات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، تارٌخ : وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الج

سعٌد دمحم عطٌة احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )سعٌد دمحم عطٌة احمد( منفردا  -  141

 23287برلم       25195116تارٌخ : وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، 

سعٌد دمحم عطٌة احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  **اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن )سعٌد دمحم عطٌة احمد( منفردا  -  142

 23287برلم       25195116وله حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والبنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

دمحم جمال ابراهٌم الطنطاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )دمحم جمال ابراهٌم  -  143

برلم       25195116الطنطاوى( و )دمحم محمود جمٌل عبدهللا( حك رهن اصول الشركة وااللتراض من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

17942 

الطنطاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ** اضافة لحك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )دمحم جمال ابراهٌم  دمحم جمال ابراهٌم -  144

برلم       25195116الطنطاوى( و )دمحم محمود جمٌل عبدهللا( حك رهن اصول الشركة وااللتراض من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

17942 

شرٌن متضامن  ** اصبح حك االدارة  لجمٌع الشركاء اما حك التولٌع للشرٌن   مختار ابوالمجد دمحم محمود  شركة تضامن -  145

 35448برلم       25195117)مختار ابوالمجد دمحم( فمط ، تارٌخ : 

كرٌم سٌد كرم حسٌن راضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن **  -  146

لٌع للشرٌكٌن )كرٌم سٌد كرم حسٌن راضى( و)فردوس عبدالعزٌز احمد ابو هندٌه( مجتمعٌن او منفردٌن اصبح حك االدارة والتو

برلم       25195117كما ٌحك للشرٌكٌن االلتراض من البنون واالستدانة والرهن باسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

26254 

ٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ** كرٌم سٌد كرم حسٌن راضى  شركة تضامن  مد -  147

اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )كرٌم سٌد كرم حسٌن راضى( و)فردوس عبدالعزٌز احمد ابو هندٌه( مجتمعٌن او منفردٌن 

برلم       25195117تارٌخ : كما ٌحك للشرٌكٌن االلتراض من البنون واالستدانة والرهن باسم الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، 

26254 

حسن عبدالستار عبدالسالم فوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  148

 29871برلم       25195117

ن الشركة واستالمه كافه دخول الشرٌكة سماح محمود دمحم عبدهللا بسٌونى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه م -  149

 29871برلم       25195117حموله ، تارٌخ : 

حسن عبدالستار عبدالسالم فوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )سماح محمود  -  155

ام جمٌع الجهات المسئولة وعمد الصفمات دمحم عبدهللا بسٌونى( و)حجاج كمال شحاته دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثالن الشركة ام

على انه تكون فى صالح الشركة وضمن اغراضها التجارٌة ولهم حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر رسمٌة والتعامل 

    25195117مع البنون والسحب واالٌداع باسمها ، وللشرٌكٌن مجتمعٌن اجراء المروض والرهون ولهم حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 29871برلم   

دخول الشرٌكة سماح محمود دمحم عبدهللا بسٌونى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  151

)سماح محمود دمحم عبدهللا بسٌونى( و)حجاج كمال شحاته دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثالن الشركة امام جمٌع الجهات المسئولة 

د الصفمات على انه تكون فى صالح الشركة وضمن اغراضها التجارٌة ولهم حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر وعم

رسمٌة والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع باسمها ، وللشرٌكٌن مجتمعٌن اجراء المروض والرهون ولهم حك توكٌل الغٌر ، 

 29871برلم       25195117تارٌخ : 

تمى السٌد ٌوسف فهٌم ٌوسف  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  152

 15366برلم       25195125تارٌخ : 

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  153

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ والمعتمد من  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  154

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147   برلم    25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  155

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125نٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌو

دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  156

سى مجلس االدارة ونائب رئٌس اضافة اختصاص لرئٌ 2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  157

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15عتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ والم 2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  158

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  159

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125ٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التول

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  165

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15 والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ 2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مجلس ادارة المنعمد فى  محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع -  161

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  محمود -  162

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125راض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللت

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  163

سى مجلس االدارة ونائب رئٌس اضافة اختصاص لرئٌ 2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  164

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة  -  165

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125ٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفرد

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد  -  166

 اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس 2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد  -  167

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15العامه لالستثمار بتارٌخ والمعتمد من الهٌئة  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادا -  168

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد  -  169

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد  -  175

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11فى 

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع م -  171

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم -  172

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125ض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللترا

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  173

مجلس االدارة ونائب رئٌس  اضافة اختصاص لرئٌسى 2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  174

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساه -  175

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125، تارٌخ : مجلس االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن 

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ** بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة المنعمد فى  -  176

اضافة اختصاص لرئٌسى مجلس االدارة ونائب رئٌس  2519/1/15والمعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار بتارٌخ  2518/12/11

 9147برلم       25195125س االدارة حك التولٌع على عمود المدٌونٌة وااللتراض والرهن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : مجل

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  177

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل 

 9147برلم       25195125وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

ومٌة دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحك -  178

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

شركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة الضمان وحك االلتراض والرهن باسم ال

 9147برلم       25195125وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل  -  179

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

لضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ا

 9147برلم       25195125وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

جلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس م -  185

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص 

لحسابات واستصدار خطابات وشهادات والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ا

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة 

 9147برلم       25195125وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

عت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة دمحم رف -  181

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص 

اٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب و

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة 

 9147برلم       25195125وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  182

وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور والتراخٌص 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات  والتعامل

الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة 

 9147برلم       25195125راء والبٌع والرهن ، تارٌخ : وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الش

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  183

التعامل مع ادارات المرور الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن 

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ :  باسم الشركة وضمن

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  184

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور  الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

ٌع البنون والمصارف وكل ذلن وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جم

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  185

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور  الجهات

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

سم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن با

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

لحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما ا -  186

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

طابات والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خ
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 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  محمود دمحم رفعت عبدالعال  -  187

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

لتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وا

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147رلم   ب    25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  188

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

مل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والتراخٌص والتعا

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125لشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود ا

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  189

لن التعامل مع ادارات المرور الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذ

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125ضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : باسم الشركة و

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  195

لطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام و

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

ع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل م

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  191

لجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور ا

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

هن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن وشهادات الضمان وحك االلتراض والر

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

لهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و -  192

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

صدار خطابات والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واست

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  مصطفى دمحم رفعت عبد -  193

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وا

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  194

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

ص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والتراخٌ
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 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125ى عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع عل

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  195

لها وكذلن التعامل مع ادارات المرور الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكا

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125لشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : باسم ا

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  196

لعام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع ا

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

عامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور الت

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

مٌع احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام ج -  197

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن  وشهادات الضمان وحك االلتراض

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

ة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادار -  198

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

واستصدار خطابات والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع احمد دمحم رفعت  -  199

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات  والتراخٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع  -  255

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ادارات المرور 

خٌص والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات والترا

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن 

 9147برلم       25195125على عمود الشراء والبٌع والرهن ، تارٌخ : باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما حك التولٌع 

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسً ارات  -  251

ك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وح

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ضو المنتدب باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والع

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسً ارات  -  252

الء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووك

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 
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 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

حٌات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصال

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسً ارات  -  253

هما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل باسم الشركة ولصالحها ول

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

ر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذك

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ارات  دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسً -  254

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او 

وكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب باالجل ولهما حك ت

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

كاتها العمارٌة واالراضى والسً ارات دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتل -  255

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

ة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشرك

باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسً ارات دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  رئٌس م -  256

باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل 

مات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصف

باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 9147برلم       25195125ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى محمود دمحم  -  257

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

رٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجا

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  258

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل 

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125ة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدار

محمود دمحم رفعت عبدالعال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  259

تهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتبا

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدار

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  215

عٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى ت

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

فة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كا

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  211

ات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ار

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌ

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى محمود دمحم رفعت عبدالعال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشرك -  212

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

ت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامال

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة  -  213

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

د والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمو

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  214

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

ندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة الس

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125فردٌن ، تارٌخ : والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او من

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  215

مبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع ال

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125واب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والعضو المنتدب ون

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  216

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكال

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالح

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  217

صالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ول

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مارٌة واالراضى مصطفى دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها الع -  218

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس  -  219

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

فمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والص

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى احمد دمحم  -  225

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

ارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتج

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  221

والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  وتولٌع وتحوٌل

الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة 

 9147برلم       25195125رة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدا

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  222

اتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتب

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

رة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدا

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  223

تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

افة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له ك

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم رفعت عبد العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى  -  224

رات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وحك لبض ودفع المبالغ والسً ا

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

ٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر لٌكون له كافة السلطات والصالحٌات لرئٌس مجلس االدارة الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توك

 9147برلم       25195125والعضو المنتدب ونواب رئٌس مجلس االدارة سواء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لسٌد )مجدى فلمون جٌد( منفردا فى جمٌع مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** تكون االدارة الفنٌة ل -  225

االمور الفنٌة وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة امام االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة ومركز التخطٌط والسٌاسات الدوائٌة والهٌئة 

ل جمهورٌة مصر المومٌة للرلابة والبحوث الدوائٌة وجمٌع هٌئات وادارات ولطاعات وزارة الصحة وجمٌع مصانع االدوٌة داخ

العربٌة وخارجها وله الحك فى ابرام جمٌع العمود مع جمٌع مصانع االدوٌة بما فٌها عمود التصنٌع وعمود اجراء دراسات الثبات 

 14969برلم       25195125وشركات التوزٌع وكذلن فى تمثٌل الشركة فٌما ، تارٌخ : 

شرٌن  ** تكون االدارة الفنٌة للسٌد )مجدى فلمون جٌد( منفردا فى جمٌع مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  226

االمور الفنٌة وٌكون له الحك فى تمثٌل الشركة امام االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة ومركز التخطٌط والسٌاسات الدوائٌة والهٌئة 

الصحة وجمٌع مصانع االدوٌة داخل جمهورٌة مصر  المومٌة للرلابة والبحوث الدوائٌة وجمٌع هٌئات وادارات ولطاعات وزارة
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العربٌة وخارجها وله الحك فى ابرام جمٌع العمود مع جمٌع مصانع االدوٌة بما فٌها عمود التصنٌع وعمود اجراء دراسات الثبات 

 14969برلم       25195125وشركات التوزٌع وكذلن فى تمثٌل الشركة فٌما ، تارٌخ : 

ٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌخص جمٌع االجراءات الالزمة للتسجٌل والنمل والتنازل والشراء مجدى فلمون ج -  227

والبٌع لبراءات االختراع واخطارات التسجٌل للملفات بالمستحضرات الطبٌة والصٌدالنٌة المبدئٌة والنهاٌة وله الحك فى تمثٌل 

عمارى واالدارى والمركزى للشئون الصٌدلٌة ومركز التخطٌط والسٌاسات الدوائٌة الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام مصلحة الشهر ال

وجمٌع هٌئات وادارات ولطاعات وزارة الصحة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص والشركات 

 14969برلم       25195125والهٌئات العامه والخاصة على كل ما سبك ودفع الرسوم ، تارٌخ : 

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌخص جمٌع االجراءات الالزمة للتسجٌل والنمل والتنازل والشراء  -  228

والبٌع لبراءات االختراع واخطارات التسجٌل للملفات بالمستحضرات الطبٌة والصٌدالنٌة المبدئٌة والنهاٌة وله الحك فى تمثٌل 

ٌع نٌابة عنها امام مصلحة الشهر العمارى واالدارى والمركزى للشئون الصٌدلٌة ومركز التخطٌط والسٌاسات الدوائٌة الشركة والتول

وجمٌع هٌئات وادارات ولطاعات وزارة الصحة وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام والخاص والشركات 

 14969برلم       25195125دفع الرسوم ، تارٌخ : والهٌئات العامه والخاصة على كل ما سبك و

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالم االٌصاالت وتسلٌم واستالم االوراق بما فٌها واخطارات  -  229

الول للسٌد )مجدى فلمون التسجٌل المبدئٌة والنهائٌة للمستحضرات ، ٌكون حك االدارة والتولٌع من تولٌعٌن مجتمعٌن فمط التولٌع ا

جٌد( والتولٌع الثانى الى من االتى اسمائهم : السٌد )عادل بشرى عبٌد( او السٌد )مدحت رزٌك ابسخٌرون( اوالسٌد )عاطف توفٌك 

عطٌة( او السٌد )صموئٌل ٌوسف دوس( ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك غرض الشركة والتولٌع باسم الشركة امام كافة 

 14969برلم       25195125الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات ، تارٌخ : الجهات 

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واستالم االٌصاالت وتسلٌم واستالم االوراق بما فٌها واخطارات  -  235

من تولٌعٌن مجتمعٌن فمط التولٌع االول للسٌد )مجدى فلمون التسجٌل المبدئٌة والنهائٌة للمستحضرات ، ٌكون حك االدارة والتولٌع 

جٌد( والتولٌع الثانى الى من االتى اسمائهم : السٌد )عادل بشرى عبٌد( او السٌد )مدحت رزٌك ابسخٌرون( اوالسٌد )عاطف توفٌك 

ٌع باسم الشركة امام كافة عطٌة( او السٌد )صموئٌل ٌوسف دوس( ولهم فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك غرض الشركة والتول

 14969برلم       25195125الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والمؤسسات ، تارٌخ : 

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واالفراد والشركات والبنون فى جمٌع المعامالت البنكٌة من فتح  -  231

ندٌة والتولٌع علٌها واصدار الشٌكات واصدارا خطابات الضمان و فى اجراء كافة العمود الحسابات الجارٌة واالعتمادات المست

والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة ولبض ودفع كافة المبالغ الخاصة بالشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولهم الحك فى شراء وبٌع االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعل

 14969برلم       25195125المهمات والبضائع والمنموالت وكذلن لهم الحك بوصفهم ، تارٌخ : 

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واالفراد والشركات والبنون فى جمٌع المعامالت البنكٌة من فتح  -  232

حسابات الجارٌة واالعتمادات المستندٌة والتولٌع علٌها واصدار الشٌكات واصدارا خطابات الضمان و فى اجراء كافة العمود ال

والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة ولبض ودفع كافة المبالغ الخاصة بالشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولهم الحك فى شراء وبٌع االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العم

 14969برلم       25195125المهمات والبضائع والمنموالت وكذلن لهم الحك بوصفهم ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود المروض مجدى فلمون جٌد ملٌكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الممثلٌن المانونٌٌن للشركة فى  -  233

والرهون امام كافة البنون ولهم الحك اٌضا فى توكٌل الغٌر فى التولٌع على العمود سالفة الذكر وكذلن لهم الحك فى شر اء االصول 

ع الثانى الثابتة باسم الشركة اما بٌع االصول الثابتة فٌكون من الثالثه تولٌعات التولٌع االول للسٌد )مجدى فلمون جٌد( والتولٌ

والثالث الى من بالى الشركاء السابك ذكرهم و لكل منهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض حدود سلطاته ، تارٌخ : 

 14969برلم       25195125

مجدى فلمون جٌد ملٌكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الممثلٌن المانونٌٌن للشركة فى التولٌع على عمود المروض  -  234

ن امام كافة البنون ولهم الحك اٌضا فى توكٌل الغٌر فى التولٌع على العمود سالفة الذكر وكذلن لهم الحك فى شر اء االصول والرهو

الثابتة باسم الشركة اما بٌع االصول الثابتة فٌكون من الثالثه تولٌعات التولٌع االول للسٌد )مجدى فلمون جٌد( والتولٌع الثانى 
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الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم حك سحب واٌداع والتولٌع على 

ى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات الت

 27448برلم       25195122وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعٌن حك االلتراض ، تارٌخ : 
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الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم حك سحب واٌداع والتولٌع على 

الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل 

 27448برلم       25195122وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعٌن حك االلتراض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

رٌن  لهما حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن ولهما كافة السلطات لتحمٌك رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و ش -  247

غرض الشركة ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات والبنون 

هم حك سحب واٌداع والتولٌع على الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ول

الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل ولهما حك توكٌل 

 27448برلم       25195122وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعٌن حك االلتراض ، تارٌخ : 

هبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و الرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ، كمال حسن و -  248

 27448برلم       25195122تارٌخ : 

كمال حسن وهبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و الرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ،  -  249

 27448لم   بر    25195122تارٌخ : 

رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و الرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ،  -  255

 27448برلم       25195122تارٌخ : 

ة . ، رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و الرهن وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشرك -  251

 27448برلم       25195122تارٌخ : 

كمال حسن وهبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  252

التعامل باسم  غرض الشركة ولهحك االدارة وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله الحك فى

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات والبنون الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وله حك سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 27448برلم       25195122نمد او االجل وله حك توكٌل وتفوٌض ، تارٌخ : الشركة بال

كمال حسن وهبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  253

ة والتعامل باسمها وله الحك فى التعامل باسم غرض الشركة ولهحك االدارة وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشرك

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات والبنون الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

لتى تتعلك بمعامالت اشكالهم وله حك سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ا

 27448برلم       25195122الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل وتفوٌض ، تارٌخ : 

رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  254

صدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله الحك فى التعامل باسم غرض الشركة ولهحك االدارة وله منفردا فى هذا ال

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات والبنون الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت  اشكالهم وله حك سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة

 27448برلم       25195122الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل وتفوٌض ، تارٌخ : 

رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح له حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك  -  255

االدارة وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وله الحك فى التعامل باسم  غرض الشركة ولهحك

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات والبنون الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

الشٌكات وفتح وغلك وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت اشكالهم وله حك سحب واٌداع والتولٌع على 

 27448برلم       25195122الشركة بالنمد او االجل وله حك توكٌل وتفوٌض ، تارٌخ : 

والرهن كمال حسن وهبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وله منفردا حك االلتراض  -  256

 27448برلم       25195122وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ، تارٌخ : 

كمال حسن وهبه تمام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وله منفردا حك االلتراض والرهن  -  257

 27448برلم       25195122وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ، تارٌخ : 

رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وله منفردا حك االلتراض والرهن  -  258

 27448برلم       25195122وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

و شرٌن  الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وله منفردا حك االلتراض والرهن  رانٌا حسن حسٌن حسن  شركة تضامن  مدٌر -  259

 27448برلم       25195122وبٌع اصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة . ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن كرٌم حسنٌن اسعد دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن  -  265

جتمعٌن على االلل ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات م

وفتح الحسابات والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا 

 28143برلم       25195123خراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : الرهن وااللتراض من البنون واست

دخول الشرٌن كرٌم حسنٌن اسعد دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن  -  261

مٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات مجتمعٌن على االلل ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكو

وفتح الحسابات والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا 

 28143 برلم      25195123الرهن وااللتراض من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن كرٌم حسنٌن اسعد دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن  -  262

مجتمعٌن على االلل ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات 

عٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا وفتح الحسابات والسحب مجتم

 28143برلم       25195123الرهن وااللتراض من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن  دخول الشرٌن احمد حمدى دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  263

على االلل ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وفتح 

ٌما عدا الرهن الحسابات والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها ف

 28143برلم       25195123وااللتراض من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن احمد حمدى دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن  -  264

ع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وفتح على االلل ولهما الحك فى التعامل م

الحسابات والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن 

 28143برلم       25195123ن ، تارٌخ : وااللتراض من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌ

دخول الشرٌن احمد حمدى دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن  -  265

ح على االلل ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وفت

الحسابات والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن 

 28143برلم       25195123وااللتراض من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن على االلل دمحم مصطفى جالل المتولى  شركة تضام -  266

ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وفتح الحسابات 

تحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن وااللتراض والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة ل

 28143برلم       25195123من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى جالل المتولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن على االلل  -  267

لتعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وفتح الحسابات ولهما الحك فى ا

والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن وااللتراض 

 28143برلم       25195123ء مجتمعٌن ، تارٌخ : من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركا

دمحم مصطفى جالل المتولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع لشرٌكٌن مجتمعٌن على االلل  -  268

تح الحسابات ولهما الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة او غٌر الحكومٌة والتعامل مع البنون فى اٌداع وسحب الشٌكات وف

والسحب مجتمعٌن على االلل شرٌكٌن كما لهم حك توكٌل من ٌشاء فى ادارة الشركة لتحمٌك اغراضها فٌما عدا الرهن وااللتراض 

 28143برلم       25195123من البنون واستخراج دفاتر الشٌكات ٌكونوا الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة  -  269

 18228برلم       25195123

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  275

 18228برلم       25195123

 الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : عبدالعزٌز حسن دمحم -  271

 18228برلم       25195123

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  272

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  273

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  274

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  275

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  276

 18228  برلم     25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  277

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  278

 18228رلم   ب    25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  279

 18228برلم       25195123

 دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : -  285

 18228برلم       25195123

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ،  -  281

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

كة واستالمه كافة حموله ، دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشر -  282

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ،  -  283

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌط -  284

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  285

 18228برلم       25195123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

جوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : عبدالعزٌز حسن دمحم ال -  286

 18228برلم       25195123

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  287

 18228برلم       25195123

لعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : عبدا -  288

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  289

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  295

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  291

 18228لم   بر    25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  292

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  293

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  294

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  295

 18228برلم       25195123

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  296

 18228برلم       25195123

كافة حموله ، دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه  -  297

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ،  -  298

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

ن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ، دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  299

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ،  -  355

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

ى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهر -  351

حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات 

ل العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعما

والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

 18228برلم       25195123فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم  -  352

حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات 

ومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحك

والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

 18228برلم       25195123ارٌخ : فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، ت

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم  -  353

الجهات حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام 

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر 

والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

 18228برلم       25195123، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ :  فى كل او بعض ما سبك

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم  -  354

رة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدا

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر 

ى توكٌل الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك ف

 18228برلم       25195123فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن  -  355

معٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجت

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر 

كة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشر

 18228برلم       25195123فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن  -  356

و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات  دمحم الجوهرى(

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر 

التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات 

 18228برلم       25195123فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

ن )دمحم حسن دمحم دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنا -  357

الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات الرسمٌة 

والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر والسحب من 

لهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او البنون و

 18228برلم       25195123بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

لتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن دمحم دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة وا -  358

الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات الرسمٌة 

الغٌر والسحب من  والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع

البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او 

 18228برلم       25195123بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

ضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن دمحم دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  359

الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات الرسمٌة 

حسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر والسحب من والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح ال

البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او 

 18228برلم       25195123بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن دمحم دمحم شاكر سعٌد  -  315

الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات الرسمٌة 

عمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر والسحب من والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى اال

البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او 

 18228برلم       25195123بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن  -  311

دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام الجهات 

لحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر الرسمٌة والغٌر رسمٌة وا

والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

 18228برلم       25195123، تارٌخ : فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان المتضامنان )دمحم حسن  -  312

الجهات  دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام

الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتعالد مع الغٌر 

والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

 18228برلم       25195123ك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : فى كل او بعض ما سب

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان  -  313

حك االدارة والتولٌع نٌابة عن المتضامنان )دمحم حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما 

الشركة امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون 

ا والتعالد مع الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهم

 18228برلم       25195123الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان  -  314

ى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن المتضامنان )دمحم حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرن

الشركة امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون 

م ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما والتعالد مع الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل له

 18228برلم       25195123الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان  -  315

امنان )دمحم حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن المتض

الشركة امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات بالبنون 

ون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما والتعالد مع الغٌر والسحب من البن

 18228برلم       25195123الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

* اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكان دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  316

المتضامنان )دمحم حسن دمحم الجوهرى( و)محمود لرنى حسن ابراهٌم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االدارة والتولٌع نٌابة عن 

بالبنون  الشركة امام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة والحكومٌة والغٌر حكومٌة ولطاعى االعمال العام والخاص وفتح الحسابات

والتعالد مع الغٌر والسحب من البنون ولهما فى ذلن كافة السلطات التى تسهل لهم ادارة اعمال الشركة وتحمٌك اغراضها ولهما 

 18228برلم       25195123الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، اما الحك فى البٌع والتنازل ، تارٌخ : 

جوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة عبدالعزٌز حسن دمحم ال -  317

والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع 

د المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمو

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

 عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة -  318

والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع 
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اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123ٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : منفردا وله الحك فى توكٌل الغ

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك  -  319

نوان الشركة وضمن اغراضها السكنٌة والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وع

وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم 

 18228برلم       25195123الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك عبدالعزٌز حسن دمحم  -  325

السكنٌة والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها 

عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على 

 18228برلم       25195123الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

ة دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌ -  321

والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع 

اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123غٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : منفردا وله الحك فى توكٌل ال

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة  -  322

ان الشركة وضمن اغراضها وبٌع والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنو

اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة دمحم شاكر سعٌد احمد   -  323

والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع 

ونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌ

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة  -  324

مارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع والمحالت والع

اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123ض ما سبك ، تارٌخ : منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بع

دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة  -  325

ضها وبٌع والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغرا

اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

تضامن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  326

والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع 

لمتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن ا

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة  -  327

ة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌع والمحالت والعمارات السكنٌ

اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123ارٌخ : منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، ت

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى والشمك السكنٌة  -  328

ع والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها وبٌ
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اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن دمحم الجوهرى( 

 18228برلم       25195123منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى  دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  -  329

والشمك السكنٌة والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن 

لشرٌن المتضامن )دمحم حسن اغراضها وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون ل

 18228برلم       25195123دمحم الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى  -  335

والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن والشمك السكنٌة والمحالت 

اغراضها وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن 

 18228برلم       25195123و بعض ما سبك ، تارٌخ : دمحم الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل ا

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى  -  331

ان الشركة وضمن والشمك السكنٌة والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنو

اغراضها وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن 

 18228برلم       25195123دمحم الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

ى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للنفس او الغٌر وتوكٌل الغٌر فى االراضى دخول الشرٌن محمود لرن -  332

والشمك السكنٌة والمحالت والعمارات السكنٌة والمكاتب االدارٌة وان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن 

ع على عمود المدٌونٌة ٌكون للشرٌن المتضامن )دمحم حسن اغراضها وبٌع اصول الشركة والرهن وااللتراض باسم الشركة والتولٌ

 18228برلم       25195123دمحم الجوهرى( منفردا وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

،  عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى -  333

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  334

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من  -  335

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

عبدالعزٌز حسن دمحم الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  336

 18228برلم       25195123تارٌخ : 

ٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  337

 18228برلم       25195123: 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  338

 18228برلم       25195123: 

ضامن  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة ت -  339

 18228برلم       25195123

دمحم شاكر سعٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  345

 18228برلم       25195123

مد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم شاكر سعٌد اح -  341

 18228برلم       25195123
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دمحم شاكر سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  342

 18228برلم       25195123

شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ دمحم  -  343

 18228برلم       25195123: 

دمحم شكلى عبدالوهاب دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ  -  344

 18228م   برل    25195123: 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  345

 18228برلم       25195123موصى ، تارٌخ : 

الى شرٌن  دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن -  346

 18228برلم       25195123موصى ، تارٌخ : 

دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  347

 18228برلم       25195123موصى ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  * تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن دخول الشرٌن محمود لرنى حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  م -  348

 18228برلم       25195123موصى ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  349

 24353برلم       25195127

تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : حامد محمود دمحم غنٌم  شركة  -  355

 24353برلم       25195127

محمود حسٌن دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  351

 24353برلم       25195127

عٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : محمود حسٌن دمحم اسما -  352

 24353برلم       25195127

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )حامد محمود دمحم غنٌم( و  -  353

منفردٌن والتولٌع على الشٌكات ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان )دمحم ربٌع فاٌز مصطفى( مجتمعٌن او 

تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌختص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى 

عمارات الشركة او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن جهة باسم الشركة وكذلن فى حالة التصرفات الخاصة بالرهن او بٌع 

 24353برلم       25195127بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

حامد محمود دمحم غنٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )حامد محمود دمحم غنٌم( و  -  354

تمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة على ان )دمحم ربٌع فاٌز مصطفى( مج

تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌختص بحك االلتراض من البنون او االفراد او اى 

ن او بٌع عمارات الشركة او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون ذلن جهة باسم الشركة وكذلن فى حالة التصرفات الخاصة بالره

 24353برلم       25195127بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

محمود حسٌن دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )حامد محمود دمحم  -  355

ٌز مصطفى( مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة غنٌم( و )دمحم ربٌع فا

على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌختص بحك االلتراض من البنون او االفراد 

الخاصة بالرهن او بٌع عمارات الشركة او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون او اى جهة باسم الشركة وكذلن فى حالة التصرفات 

 24353برلم       25195127ذلن بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 
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 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

محمود حسٌن دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )حامد محمود دمحم  -  356

دمحم ربٌع فاٌز مصطفى( مجتمعٌن او منفردٌن والتولٌع على الشٌكات ولهم حك تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة غنٌم( و )

على ان تكون االعمال التى تصدر عنهم بعنوان الشركة ومن ضمن اغراضها اما فٌما ٌختص بحك االلتراض من البنون او االفراد 

لة التصرفات الخاصة بالرهن او بٌع عمارات الشركة او السٌارات المملوكة للشركة فٌكون او اى جهة باسم الشركة وكذلن فى حا

 24353برلم       25195127ذلن بتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

كاء احمد دمحم سعٌد عبدالشكور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** اضافة حك الرهن وااللتراض واى معامالت مالٌة للشر -  357

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك بٌع ورهن عمارات الشركة والحصول على لروض للشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 16485برلم       25195128

وذلن حتى  RA Holding I LLCتعٌٌن / تٌموثى كولٌنز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى ممثل عن شركة  -  358

 12665برلم       25195128، تارٌخ :  2525حالٌة للمجلس والتى تنتهى فى ماٌو انتهاء المدة ال

وذلن  RA Holding I LLCتعٌٌن الٌزابٌث كرٌتشلى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى ممثل عن شركة  -  359

 12665برلم       25195128، تارٌخ :  2525حتى انتهاء المدة الحالٌة للمجلس والتى تنتهى فى ماٌو 

 RA Mena Holding LLCتعٌٌن / تٌموثى كولٌنز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى ممثل عن شركة  -  365

 12665برلم       25195128، تارٌخ :  2525وذلن حتى انتهاء المدة الحالٌة للمجلس والتى تنتهى فى ماٌو 

 RA Mena Holding LLCة  عضو مجلس ادارة  غٌر تنفٌذى ممثل عن شركة تعٌٌن الٌزابٌث كرٌتشلى  شركة مساهم -  361

 12665برلم       25195128، تارٌخ :  2525وذلن حتى انتهاء المدة الحالٌة للمجلس والتى تنتهى فى ماٌو 

ضامن  ** اصبح دمحم فتحى عبدالجواد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن مت -  362

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )فتحى عبدالجواد دمحم الدغرى( و)دمحم فتحى عبدالجواد دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع 

 9863برلم       25195129السلطات ولهما حك االلتراض للشركة من البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  ** اصبح دمحم فتحى عبدالجو -  363

حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن )فتحى عبدالجواد دمحم الدغرى( و)دمحم فتحى عبدالجواد دمحم( مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن اوسع 

 9863برلم       25195129ن او منفردٌن ، تارٌخ : السلطات ولهما حك االلتراض للشركة من البنون مجتمعٌ

خمٌس بسٌونى دمحم الشرنوبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  364

 28883برلم       25195135

برلم       25195135تارٌخ :  سعد دمحم دمحم سعد  شركة تضامن  شرٌن  ** خروج الشرٌن واستالمه كافة حموله ، -  365

28883 

    25195135خمٌس بسٌونى دمحم الشرنوبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ** انضمام الشرٌن بزات االلتزمات ، تارٌخ :  -  366

 28883برلم   

 28883برلم       25195135سعد دمحم دمحم سعد  شركة تضامن  شرٌن  ** انضمام الشرٌن بزات االلتزمات ، تارٌخ :  -  367

دخول / عبدالناصر عثمان عبدالناصر عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  **اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  -  368

المتضامنٌن )دمحم عثمان عبدالناصر عثمان( و)عبدالناصر عثمان عبدالناصر عثمان( مجتمعٌن او منفردٌن فٌكون لهما حك االدارة 

شركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص والتولٌع باسم ال

بكافة اشكالهم ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 

 17259برلم       25195131وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : ولهم حك لبض ودفع المبالغ المالٌة وتولٌع وتح

دخول / عبدالناصر عثمان عبدالناصر عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االذنٌة والتجارٌة واجراء كافة العمود  -  369

ى جمٌع البنون والمصارف من سحب والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك التعامل ف

واٌداع وفتح حسابات بنكٌه وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والرهن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

واصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

 17259برلم       25195131لهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : و

سامر سمٌر سعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر  -  375

ومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حك

الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول 

اصول الشركة بما فٌها من ثابت او  الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

سامر سمٌر سعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر  -  371

جهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع ال

الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول 

رهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض وال

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

سامر سمٌر سعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر  -  372

( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على سعٌد دمحم

الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول 

كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او  الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

امن )سامر سمٌر سامر سمٌر سعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتض -  373

سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على 

الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول 

وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او الشركة منفردا 

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

ولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر سامر سمٌر سعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والت -  374

سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على 

اء الصول الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشر

الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او 

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

* اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر   سامر سمٌر سعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  375

سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على 

لٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل مع البنون وكذلن حك التو

الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او 

 799برلم       25195131منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  * اصبح حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن )سامر سمٌر سامر سمٌر سعٌد دمحم   -  376

سعٌد دمحم( وله حك التعامل مع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والوزارات والهٌئات وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع على 

مع البنون وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول  الشٌكات والمٌام باعمال السحب واالٌداع وكافة صور التعامل

الشركة منفردا وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او 
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 16275برلم       25195116، تارٌخ :  274  2522/1/2على عجمى مصطفى عبدالتواب  سارى حتى -  38

 19425برلم       25195116، تارٌخ :  261  2523/11/3رضا سٌد سٌد ابراهٌم  سارى حتى -  39

 19425برلم       25195116، تارٌخ :  261  2523/11/3رضا سٌد سٌد ابراهٌم  سارى حتى -  45

 19556برلم       25195116، تارٌخ :  257  2523/11/26عبدالرسول لاسم سٌد ٌونس  سارى حتى -  41

 17414برلم       25195116، تارٌخ :  279  2522/9/1هدى عبدهللا دمحم فرح  سارى حتى -  42

 18527برلم       25195117، تارٌخ :  357  2522/12/8ناجح مٌخائٌل عطا هللا مٌخائٌل  سارى حتى -  43

 16731برلم       25195125، تارٌخ :  323  2522/3/31سٌد جابر مراد الخبٌرى  سارى حتى -  44

 18854برلم       25195121، تارٌخ :  334  2524/5/13دمحم عبده صالح الدٌن عبده  سارى حتى -  45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 12425برلم       25195121، تارٌخ :  354  2525/5/12ب  سارى حتىسعٌد ابوالعال دمحم مٌهو -  46

 19713برلم       25195122، تارٌخ :  365  2523/12/24صالح ناجح عبدالنظٌر عبدالبالى  سارى حتى -  47

 9854برلم       25195122، تارٌخ :  373  2523/5/3عبدالرحٌم  دمحم على احمد  سارى حتى -  48

 19781برلم       25195122، تارٌخ :  362  2524/1/7دمحم دمحم دمحم ادرٌس  سارى حتى اسالم -  49

 19785برلم       25195123، تارٌخ :  387  2524/1/7عبدالمنصف فتحى دمحم الطرٌنى  سارى حتى -  55

 19661برلم       25195123، تارٌخ :  395  2523/12/15صبرى احمد عبدالاله على  سارى حتى -  51

 19197برلم       25195123، تارٌخ :  394تامر دمحم ربٌع السٌد علٌوه     -  52

 5454برلم       25195123، تارٌخ :  383  2523/15/3حسن رمضان عبد الحمٌد عبد النبً  سارى حتى -  53

 5454برلم       25195123، تارٌخ :  383  2523/15/3مؤسسسة حسن رمضان عبد الحمٌد عبد النبً  سارى حتى -  54

 8971برلم       25195127، تارٌخ :  417  2522/1/21حمادة حسٌن على سراٌا  سارى حتى -  55

 19753برلم       25195127، تارٌخ :  414  2523/12/35سٌدة فتحى دمحم احمد  سارى حتى -  56

 17222برلم       25195127، تارٌخ :  421  2522/7/15هشام عبدالمجٌد اسعد عبدالحمٌد البنا  سارى حتى -  57

    25195127، تارٌخ :  421  2522/7/15تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مؤسسة البنا لتورٌدات الكهربائٌة  سارى حتى -  58

 17222برلم   

 19716برلم       25195127، تارٌخ :  418  2523/12/25على حجازى على دمحم  سارى حتى -  59

 5688برلم       25195128، تارٌخ :  431ود سعٌد ابراهٌم    محم -  65

 5688برلم       25195128، تارٌخ :  431  2529/1/13محمود سعٌد ابراهٌم  سارى حتى -  61

 5688برلم       25195128، تارٌخ :  432  2524/1/12محمود سعٌد ابراهٌم  سارى حتى -  62

 19125برلم       25195128، تارٌخ :  445  2523/7/35سارى حتى عٌد سنوسى عبد الممصود مرسى  -  63

 19835برلم       25195128، تارٌخ :  429  2524/1/18رانٌه دمحم احمد عبد الحافظ حسان  سارى حتى -  64

 18749برلم       25195128، تارٌخ :  452  2523/4/29على دمحم على عبدالغنى  سارى حتى -  65

 14729برلم       25195129، تارٌخ :  465  2521/3/5عة على المرفش  سارى حتىجمال جم -  66

 15459برلم       25195129، تارٌخ :  468شرٌف دمحم على احمد     -  67

 15459برلم       25195129، تارٌخ :  469  2524/5/24شرٌف دمحم على احمد  سارى حتى -  68

 14877برلم       25195129، تارٌخ :  465  2521/3/25دمحم طه عطٌة احمد  سارى حتى -  69

 15222برلم       25195135، تارٌخ :  489  2521/5/4سامح كمال دمحم عودة  سارى حتى -  75

 15222برلم       25195135، تارٌخ :  489  2521/5/4عودة للدهانات والدٌكور  سارى حتى -  71

 6536برلم       25195135، تارٌخ :  481ل    عبد الباسط احمد دمحم ابو العد -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 6536برلم       25195135، تارٌخ :  482عبد الباسط احمد دمحم ابو العدل     -  73

 9664برلم       25195135، تارٌخ :  483  2523/1/16دمحم السعٌد دمحم الطحان  سارى حتى -  74

 12251برلم       25195135، تارٌخ :  486  2525/4/25خالد دمحم سعد دمحم  سارى حتى -  75

 17789برلم       25195135، تارٌخ :  485  2522/15/22احمد مهاب دمحم صالح الدٌن دمحم  سارى حتى -  76

 16241برلم       25195135، تارٌخ :  492  2521/12/26هٌثم عبدالفتاح سعٌد الزهارنة  سارى حتى -  77

 19969برلم       25195135، تارٌخ :  477  2524/2/11كامل  سارى حتى مصطفى دمحم عبد الفتاح -  78

 15425برلم       25195135، تارٌخ :  476  2521/7/12نبٌل دمحم الصغٌر عبدالغنى  سارى حتى -  79

 15425برلم       25195135، تارٌخ :  475  2521/6/14نبٌل دمحم الصغٌر عبدالغنى  سارى حتى -  85

 17246برلم       25195131، تارٌخ :  556  2522/7/14السٌد السٌد سالمه  سارى حتى على -  81

 14753برلم       25195131، تارٌخ :  511  2521/3/7رٌمون عٌاد محفوظ عوض  سارى حتى -  82

 18273برلم       25195131، تارٌخ :  559  2523/7/7مصنع البردونى للنسٌج  سارى حتى -  83

 19412برلم       25195131، تارٌخ :  555  2523/15/35الد مسعود مٌالد باسٌلى  سارى حتىمٌ -  84

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 19765برلم       25195151، تارٌخ :  17  2524/1/1احمد دمحم رشدى وشرٌكه  سارى حتى -  1

 19765برلم       25195151، تارٌخ :  17  2524/1/1رشدى وشرٌكه  سارى حتىاحمد دمحم  -  2

 4264برلم       25195151، تارٌخ :  1  2522/3/2نجوان زكرٌا على عبد الغفار و شرٌكه  سارى حتى -  3

 4264برلم       25195151، تارٌخ :  1  2522/3/2نجوان زكرٌا على عبد الغفار وشركاه  سارى حتى -  4

 4234برلم       25195151، تارٌخ :  24احمد هشام عبدالمحسن عبداللطٌف وشركاه     -  5

 4234برلم       25195151، تارٌخ :  24شركه اكسبرٌس للوجبات السرٌعه     -  6

 15126برلم       25195152، تارٌخ :  33  2523/12/29السٌد دمحم دمحم صالح الطرابٌلى وشركاه  سارى حتى -  7
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 2149برلم       25195153، تارٌخ :  54  2523/11/25شركة االمانة )ابناء الحاج عبدالعزٌز(  سارى حتى -  9

 17658برلم       25195156، تارٌخ :  93  2522/15/3العرالى وشركاه لتصنٌع االحذٌة  سارى حتى -  15

 9949برلم       25195156، تارٌخ :  79  2523/8/12شعبان دمحم و شرٌكته  سارى حتى -  11

 2149برلم       25195158، تارٌخ :  113ابناء الحاج عبدالعزٌز     -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 2149برلم       25195158: ، تارٌخ  114  2523/6/21ابناء الحاج عبدالعزٌز  سارى حتى -  13

 16371برلم       25195112، تارٌخ :  158  2522/1/22اٌمن السٌد عبدالحمٌد وشرٌكه  سارى حتى -  14

 16371برلم       25195112، تارٌخ :  158  2522/1/22اٌمن السٌد عبدالحمٌد وشرٌكه  سارى حتى -  15

 19695برلم       25195113، تارٌخ :  172  2523/12/22دمحم جابر دمحم امبابى وشرٌكه  سارى حتى -  16

برلم       25195113، تارٌخ :  172  2523/12/22تعدٌل االسم التجارى لتصبح / احمد كمال عواد وشركاه  سارى حتى -  17
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 19695برلم       25195113، تارٌخ :  172  2523/12/22خمٌس دمحم دمحم امٌن وشرٌكه  سارى حتى -  18

 5516برلم       25195113، تارٌخ :  186عماد الدٌن حسٌن حسن دمحم وشركاه     -  19

 5516برلم       25195113، تارٌخ :  187عماد الدٌن حسٌن حسن دمحم وشركاه     -  25

 5516برلم       25195113، تارٌخ :  188  2523/3/17عماد الدٌن حسٌن حسن دمحم وشركاه  سارى حتى -  21

 1231برلم       25195113، تارٌخ :  194ٌاسر عثمان وشرٌكته     -  22

 1231برلم       25195113، تارٌخ :  196  2522/6/2ٌاسر عثمان وشرٌكته  سارى حتى -  23

:  ، تارٌخ 181  2521/12/3الكندٌة الدارة وتشغٌل المطاعم ) امانى صالح الدٌن عبدالسالم وشرٌكها (  سارى حتى -  24

 16114برلم       25195113

 15772برلم       25195114، تارٌخ :  212  2521/9/14دمحم دمحم عبدالباسط وشركاه  سارى حتى -  25

 15772برلم       25195114، تارٌخ :  212  2521/9/14دمحم دمحم عبدالباسط وشركاه  سارى حتى -  26

 15772برلم       25195114، تارٌخ :  212  2521/9/14مجموعة دمحم ابو العال وشرٌكه  سارى حتى -  27

 15772برلم       25195114، تارٌخ :  212  2521/9/14مجموعة دمحم ابو العال وشرٌكه  سارى حتى -  28

 12686برلم       25195114، تارٌخ :  255  2525/6/12ٌسرى احمد شربٌنى وشركاؤه  سارى حتى -  29

 15152برلم       25195115، تارٌخ :  241  2523/12/1لى وشركاه  سارى حتىهشام حلمى دمحم ع -  35

 15152برلم       25195115، تارٌخ :  241  2523/12/1هشام حلمى دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  31

 18856برلم       25195115، تارٌخ :  244دمحم عزالدٌن وشرٌكه دمحم عبد العظٌم     -  32

 19551برلم       25195115، تارٌخ :  252  2523/7/8لشركة دمحم عبده وشركاه  سارى حتىاصبح اسم ا -  33

 19551برلم       25195115، تارٌخ :  252  2523/7/8دمحم عبده وشرٌكه  سارى حتى -  34

برلم       25195115، تارٌخ :  242  2523/11/15ولٌد عمر على ابوبكر ورمضان عمر على ابوبكر  سارى حتى -  35
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 16838برلم       25195116، تارٌخ :  256  2522/4/18دمحم عبدالمنعم وشرٌكه  سارى حتى -  36

 19715برلم       25195116، تارٌخ :  276  2523/12/24دمحم عوض دمحم وشرٌكٌه  سارى حتى -  37



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

    25195116، تارٌخ :  276  2523/12/24حتىاالخالص للصناعات البالستٌكٌة ) دمحم عوض دمحم وشرٌكٌه (  سارى  -  38

 19715برلم   

 8524برلم       25195116، تارٌخ :  263اصبح اسم الشركة ممدوح صادق وشرٌكٌه     -  39

 8524برلم       25195116، تارٌخ :  264  2521/8/29اصبح اسم الشركة ممدوح صادق وشرٌكٌه  سارى حتى -  45

 8524برلم       25195116، تارٌخ :  263ٌها    عبٌر سمٌر وشرٌك -  41

 8524برلم       25195116، تارٌخ :  264  2521/8/29عبٌر سمٌر وشرٌكٌها  سارى حتى -  42

    25195121، تارٌخ :  349  2523/11/9)المعمارى للهندسة والمماوالت( زغلول دمحم محمود دمحم وشرٌكه  سارى حتى -  43

 19441برلم   

،  349  2523/11/9اصبح اسم الشركة )المعمارى للهندسة والمماوالت( اسامه زغلول دمحم محمود وشرٌكه  سارى حتى -  44

 19441برلم       25195121تارٌخ : 

 19813برلم       25195121، تارٌخ :  337  2524/1/13هشام ابراهٌم دمحم صمر وشرٌكته  سارى حتى -  45

 18313برلم       25195123، تارٌخ :  397  2523/2/3وشرٌكه  سارى حتىدمحم على دمحم على  -  46

 18313برلم       25195123، تارٌخ :  397  2523/2/3دمحم على دمحم على وشرٌكه  سارى حتى -  47

لم   بر    25195123، تارٌخ :  397  2523/2/3تعدٌل اسم الشركة لٌصبح دمحم على دمحم على وشرٌكته  سارى حتى -  48

18313 

برلم       25195123، تارٌخ :  397  2523/2/3تعدٌل اسم الشركة لٌصبح دمحم على دمحم على وشرٌكته  سارى حتى -  49

18313 

، تارٌخ :  456  2524/2/14اصبح االسم / فرست جروب ) فٌجٌكو( نبٌل على السٌد على وشرٌكه  سارى حتى -  55

 15256برلم       25195123

 15256برلم       25195123، تارٌخ :  456  2524/2/14رف دمحم انور حسن وشرٌكه  سارى حتىاش -  51

 15256برلم       25195123، تارٌخ :  456  2524/2/14نبٌل على السٌد على وشرٌكه  سارى حتى -  52

 12816رلم   ب    25195123، تارٌخ :  389  2525/6/29سلٌمان ابراهٌم سلٌمان وشرٌكه  سارى حتى -  53

 12816برلم       25195123، تارٌخ :  389  2525/6/29سلٌمان ابراهٌم سلٌمان وشرٌكه  سارى حتى -  54

 19281برلم       25195123، تارٌخ :  455  2523/9/23بدر محمود على وشرٌكه  سارى حتى -  55

 19148برلم       25195127، تارٌخ :  424  2523/8/11عمرو مصطفى السٌد وشركاه  سارى حتى -  56

 9952برلم       25195127، تارٌخ :  457  2523/7/7دمحم عبدالعاطً محمود و شركاه  سارى حتى -  57

 13193برلم       25195127، تارٌخ :  423  2525/7/11هٌسم حسانٌن فرج وشرٌكته  سارى حتى -  58

 3249برلم       25195128، تارٌخ :  442  2525/8/14دمحم كمال الدٌن على ابراهٌم وشركاه  سارى حتى -  59

 3249برلم       25195128، تارٌخ :  442  2525/8/14كمال الدٌن على ابراهٌم وشركاه  سارى حتى -  65

 4137برلم       25195135، تارٌخ :  485  2521/12/2مراد صدلى ممار وشرٌكه  سارى حتى -  61



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو

 4137برلم       25195135، تارٌخ :  485  2521/12/2سارى حتى  مراد صدلى ممار وشرٌكه -  62

 5711برلم       25195131، تارٌخ :  557  2524/1/24لمٌاء دمحم عبدالعزٌز وشركائها  سارى حتى -  63

 5752برلم       25195131، تارٌخ :  516  2524/2/21طاهر عبدالرسول وشركاه  سارى حتى -  64

 88برلم       25195131، تارٌخ :  555طارق عزب وشركاه     اٌجٌن بالست -  65

 88برلم       25195131، تارٌخ :  551  2524/11/19اٌجٌن بالست طارق عزب وشركاه  سارى حتى -  66

 88برلم       25195131، تارٌخ :  555اٌجٌن بالست طارق محمود عزب وشركاه     -  67

 88برلم       25195131، تارٌخ :  551  2524/11/19زب وشركاه  سارى حتىاٌجٌن بالست طارق محمود ع -  68

 88برلم       25195131، تارٌخ :  555طارق عزب وشركاه اٌجٌن بالست     -  69

 88برلم       25195131، تارٌخ :  551  2524/11/19طارق عزب وشركاه اٌجٌن بالست  سارى حتى -  75

 19558برلم       25195131، تارٌخ :  522  2523/6/22ز وشركاه  سارى حتىهٌثم صبرى عبد العزٌ -  71

 87برلم       25195131، تارٌخ :  498اكتوبر محمود عزب وشركاه     6كوٌنز  -  72

 87برلم       25195131، تارٌخ :  499  2524/11/19اكتوبر محمود عزب وشركاه  سارى حتى 6كوٌنز  -  73

 87برلم       25195131، تارٌخ :  498للصناعات الغذائٌة محمود عزب وشركاه     شركة كوٌنز -  74
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 رهن شركات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جشس التعاال يجو
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