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عن طباعة سلن  221444برلم  22192122فى  ، لٌد 222220222كارم عطٌه عوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

سكرٌن بدوي ) فٌماعدا خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع مسجد نور االسالم مدخل 

 لسم -الصحراوي  26المستعمره كٌلو 

عن مصنع  221492برلم  22192121ى ، لٌد ف 1222220222شعبان سعٌد ؼنٌمً دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2
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برلم  22192123، لٌد فى  122220222رشاد دمحم السٌد عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -كوفً شوب الرشاد  -  3
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عن تجاره البمالة  221461برلم  22192128، لٌد فى  122220222له ،  دمحم هاشم حجازي مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ما -  5
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عن بٌع فحم و لوازم  221493برلم  22192121، لٌد فى  122220222دمحم رفعت هاشم زكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8
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عن صٌدلٌة  221532برلم  22192132، لٌد فى  122220222جمال الدٌن دمحم رجب دمحم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9
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 لسم -البٌطاش  -سوبرماركت السالم 
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 لسم - 3شمة  -الثانً العلوي  -ست النعم 
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لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع مواد ؼذائٌة و  -عمومً ) بعد استصدار التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش الجٌش امام حلوانى االمل 
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ستثمار عماري و مماوالت عمومٌه و نمل و تجاره و توزٌع و عن ا 221516برلم  22192127، لٌد فى  1222220222

بجوار ماركت  48/  6التورٌدات و الصٌانه المتعلمه بالمعدات و تجمٌع االنظمه الكهربائٌة و انظمه التكٌٌؾ ، بجهة : اكتوبر شارع 

 لسم -الحمد 

عن تجارة  195527برلم  22192112ٌد فى ، ل 52220222احمد اٌوب اٌوب اٌوب عمرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

و  2215/8/5لسم الدخٌلة و نشاطه / خدمات محمول و تارٌخ االفتتاح /  -بحرى الطرٌك ابو تالت  2505سٌارات ، بجهة : الكٌلو 

 دائم 195527ممٌد برلم 

عن تنجٌد وعمل  221499لم بر 22192122، لٌد فى  122220222دمحم فوزي خلٌفة محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37
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عن تجارة مستحضرات تجمٌل ) فٌما عدا االدوٌة ( ، بجهة : شارع مكه من شارع الحدٌد و الصلب عمارة الصفوة  221443

 لسم -شهرزاد ابو ٌوسؾ 

، لٌد فى  1222220222، رأس ماله ،  ٌاسر فؤاد حسن شلبً عبدهللا  ، تاجر فرد  -فؤاد للمماوالت و التورٌدات  -  42
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 221487برلم  22192122، لٌد فى  122220222رأس ماله ،   احمد محمود كمال محمود الشناوي مشرؾ  ، تاجر فرد ، -  45
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عن  162622برلم  22192123، لٌد فى  522220222صابرٌن عجمً دمحم حسن عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

بالي ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع دمحم الفردي  -محل العاب كمبٌوتر 

 دائم 162622و ممٌد برلم  2223/5/14لسم الدخٌلة  و نشاطه / خردوات و تارٌخ االفتااح  - 2الهانوفٌل محل رلم 

عن  162622برلم  22192123، لٌد فى  522220222صابرٌن عجمً دمحم حسن عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

بالي ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع دمحم الفردي  -محل العاب كمبٌوتر 

 لسم - 1الهانوفٌل محل رلم 

عن بٌع  221519برلم  22192127فى ، لٌد  522220222عباس رمضان دمحم زكً خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم - 4,  3المحا رلم  -شارع استامبول  14اجهزة المحمول و اكسسواراته ، بجهة : 

عن تجارة  221445برلم  22192122، لٌد فى  122220222فاروق حسٌن حدوث سالم السبع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -حسنً مبارن شارع الزعٌم  22جلود ، بجهة : تماطع شارع 

عن كافٌترٌا ،  221452برلم  22192123، لٌد فى  522220222احمد دمحم احمد الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -ٌولٌو  26طرٌك  -تنظٌم  12بجهة : عمار رلم 

عن كافٌترٌا ،  221452لم بر 22192123، لٌد فى  522220222احمد دمحم احمد الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

الشون بملن/ ورثه محروس السٌد البسطوٌسى ابوعتمان و نشاطه / تجارة مالبس جاهزه و تارٌخ  -مٌدان جامع عبد ربه 73بجهة : 

 دائم 47425و ممٌد برلم  2216/6/12االفتتاح / 

عن  221455برلم  22192126، لٌد فى  222220222حسٌن دمحم حسن احمد دمحم حسٌن تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -محل  -شارع كرموز  16بالي ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن تجارة خرده ،  221474برلم  22192114، لٌد فى  52220222ناصر دمحم سلٌمان شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -ري المباري شارع المالحه بجهة : ما

عن نت  221477برلم  22192115، لٌد فى  222220222احمد محمود ابراهٌم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -شارع المامون  22كافٌة ، بجهة : 

عن بوفٌه  221522لم بر 22192122، لٌد فى  122220222سامح السٌد دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -للماكوالت و المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : خلؾ لسم العامرٌة بجوار امن الدوله 

عن تصلٌح  221513برلم  22192127، لٌد فى  122220222عبدهللا احمد عبدهللا دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -رع من شارع البٌطاش الرئٌسً احذٌة ، بجهة : شارع سعد زؼلول متف

عن تصدٌر ،  221534برلم  22192131، لٌد فى  252220222احمد دمحم ابراهٌم دمحم الكومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -شارع ابن العنبري  11بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  221533برلم  22192132، لٌد فى  122220222دمحم شرٌؾ حسٌن علً بسٌونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم - 326شارع محمود فهمً مول الصفوه التجاري محل  3احذٌة ، بجهة : 

عن  221532برلم  22192132، لٌد فى  122220222عبدالداٌم محمود عٌسً عبدالباري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -شمة  -الهانوفٌل برج السعد االرضً  -وٌري مكتب رحالت ، بجهة : شارع المدٌنة المنوره من شارع لصر الم

عن  221532برلم  22192132، لٌد فى  122220222عبدالداٌم محمود عٌسً عبدالباري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

ماوالت مركز كفر الدوار و نشاطه / م -بملن / حمزه محمود عٌسى عبدالبارى  -مكتب رحالت ، بجهة : عزبه الماضى العرلوب 

 -دائم ؼرفة دمنهور  22485و ممٌد برلم  2218/6/1اعمال نجاره و تارٌخ االفتتاح / 

عن مكتب رحالت ،  221449برلم  22192123، لٌد فى  122220222اسماء دمحم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم - 2ل رلم مح -امام مؤسسة امٌن ٌحًٌ  2منطمة المباري  14بجهة : شارع المكس / 

، لٌد فى  122220222رومانً امٌل عوض هللا اندراوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -رومانً لالدوات المنزلٌة  -  65

 لسم -عن بٌع ادوات منزلٌة ، بجهة : شارع مسجد الشرلاوي بجوار ابوسٌسه  221481برلم  22192117

 188628برلم  22192132، لٌد فى  122220222اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبدالمجٌد  ، ت -  66

 لسم - 17حارة جمٌعً و مسجد عبداللطٌؾ بالمٌزانٌن محل رلم  4,  2عن ورشة منتجات جلدٌة ، بجهة : 

 188628برلم  22192132، لٌد فى  122220222محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

لسم المنشٌة و نشاطه / تجاره منتجات جلدٌه -بجوار فندق فٌنسٌا  1شارع النصر محل رلم  23عن ورشة منتجات جلدٌة ، بجهة : 

 دائم 188628د برلم و ممٌ 2211/12/19و تارٌخ االفتتاح 

عن بٌع خرده ،  221521برلم  22192122، لٌد فى  32220222حسٌن ابراهٌم صبحً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم -الصبحٌة  -بجهة : شارع عباس المصري من الجمٌزه 

عن  221522برلم  22192122د فى ، لٌ 122220222هشام مرؼنً ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -تورٌد مالبس جاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : شارع حسن عبدالعال الدخٌلة الجبل بجوار مخزن االنابٌب 

عن مكتب  221514برلم  22192127، لٌد فى  122220222محمود دمحم الدسولً عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم -الهانوفٌل  1مساكن الصٌنٌه مدخل  34ت ، بجهة : بلون رحال

 221441برلم  22192121، لٌد فى  122220222احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عامر وود لتجارة االخشاب  -  71

 لسم -عن تورٌد اخشاب ، بجهة : شارع الحً عمار رٌحانه البٌطاش الدور االول 

عن بٌع  221459برلم  22192128، لٌد فى  122220222اد عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود خمٌس عٌ -  72

 لسم -مفروشات ، بجهة : مجمع سٌدي مسعود بجوار لرٌة االطفال و بجوار التامٌنات االجتماعٌة 

عن بٌع كاوتش ، بجهة  221462برلم  22192128، لٌد فى  122220222احمد علً دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم -: عزبة الهجانه شارع مسجد الطاهرة بجوار الوكاله 

عن بماله ،  221473برلم  22192114، لٌد فى  122220222ممدوح فوزي عبدالمولً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم -الصبحٌة  -شارع الكردي من الزهراء  1بجهة : 

برلم  22192127، لٌد فى  122220222دمحم كامل احمد صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   - كامل صدٌك صٌدلٌة د / دمحم -  75

ابو ٌوسؾ بحري عماره كالبٌدا ناصٌة شارع  3محل رلم  18عن صٌدلٌة ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح الكٌلو  221529

 لسم -كمال الدٌن 

عن بٌع  221523برلم  22192128، لٌد فى  212220222جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صالح عبدالرحمن عبداللطٌؾ  ، تا -  76

 لسم - 3طرٌك اسكندرٌة مطروح امام المساكن الصٌنٌة محل رلم  1775كمبٌوتر و موباٌالت و مستلزماتها ، بجهة : الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن بٌع  221458برلم  22192128، لٌد فى  122220222،  وحٌد حجازي اشتاوي مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  82
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برلم  22192112، لٌد فى  222220222احمد صابر صافً عبدالعزٌز الفمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ممهً الفمً  -  81

 لسم -طرٌك مطروح شارع الزهور بجوار دكتور طارق عزٌز  1975و عن ممهً ، بجهة : الكٌل 221466

عن بالي استٌشن  221468برلم  22192113، لٌد فى  222220222دمحم ٌحًٌ عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 لسم -خاوي امام مركز عباس شارع عبد الاله الطل 7) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن عموم التصدٌر  221491برلم  22192121، لٌد فى  252220222دمحم نبٌل جابر سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم -شارع الخازن  8، بجهة : 

عن بٌع اجهزة  221518برلم  22192127، لٌد فى  522220222محمود جابر علً عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84
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 لسم -، بجهة : عزبة العراوه بجوار شارع عمٌره 

عن مطبوعات  221494برلم  22192121، لٌد فى  222220222عزه حمدي عبدالحلٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

و تورٌدات فً مجال النشاط ) فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ و االنترنت و بعد الحصول علً 

 لسم -شارع المرور  8ه التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : العجمً بواب

عن مكتب  221496برلم  22192121، لٌد فى  52220222عبدالرحمن دمحم ابراهٌم جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 لسم -خدمات حكومٌة ، بجهة : ابٌس الثامنه الرئٌسً 

عن محمصه و  221528برلم  22192127، لٌد فى  122220222احمد حسن عبدالمادر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 لسم -امام بٌتزا عوؾ  -بماله جافة ، بجهة : شارع البٌطاش الرئٌسً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،رأس مالها     اٌمن علً ٌسن علً عمر و شرٌكته   شركة  ،  تورٌد لطع ؼٌار سٌارات و توكٌالت تجارٌة -الكارما  -  1

شارع  122، عن تورٌد لطع ؼٌار سٌارات و توكٌالت تجارٌة ، بجهة :  221467برلم  22192112،لٌدت فى  192220222

 لسم -الهانوفٌل  -مسجد الهداٌا 

 22192128،لٌدت فى  122220222مصطفً انور موافً و شركاه   شركة  ،  بٌع المالبس ) الالنجٌري (  ،رأس مالها    -  2

 لسم - 8شارع الفلكً رلم  7,  6، عن بٌع المالبس ) الالنجٌري ( ، بجهة : محل رلم  221522برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة دمحم اشرؾ عبدالجلٌل الشوربجً و شركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه و انشاء و رصؾ الطرق و تورٌدات امجال  -  3

، عن مماوالت عمومٌه و انشاء  221452برلم  22192126فى ،لٌدت  1252220222النشاط و استشارات هندسٌة  ،رأس مالها   

 لسم -و رصؾ الطرق و تورٌدات امجال النشاط و استشارات هندسٌة ، بجهة : ابو ٌوسؾ بحري بجوار مدرسة االورمان 

،لٌدت  1222220222دمحم فوزي و شرٌكه للمماوالت   شركة  ،  اعمال المماوالت و التورٌدات بكافة انواعها  ،رأس مالها    -  4

 لسم -شارع العنبري  26، عن اعمال المماوالت و التورٌدات بكافة انواعها ، بجهة :  221485برلم  22192122فى 

،لٌدت فى  622220222رة و توزٌع و تسوٌك مستحضرات التجمٌل  ،رأس مالها   دمحم فتحً و شركاه   شركة  ،  تجا -  5

 -شارع النصر  23 - 429، عن تجارة و توزٌع و تسوٌك مستحضرات التجمٌل ، بجهة : الشمة رلم  221484برلم  22192117

 لسم

فً دمحم و شركاه   شركة  ،  تجارة السٌارات  ورثة ابراهٌم مصطفً دمحم عنهم دمحم ابراهٌم مصط -روما كار لتجارة السٌارات  -  6

 لسم -شارع الشٌخ عبده  36، عن تجارة السٌارات ، بجهة :  221531برلم  22192132،لٌدت فى  122220222،رأس مالها   

فى ،لٌدت  1222220222عالء فتح هللا و شرٌكه   شركة  ،  طافة اعمال الحدادة و النجارة المسلحه  ،رأس مالها    -  7

 -الهانوفٌل  -تساكن الصنٌنة  25شمة  35، عن طافة اعمال الحدادة و النجارة المسلحه ، بجهة : ب  221527برلم  22192129

 لسم

ورثة ابراهٌم حسن محمود فرحات ) اكرم ابراهٌم حسن محمود فرحات و شركاه (   شركة  ،  مكتب نمل  ،رأس مالها    -  8

 لسم -، عن مكتب نمل ، بجهة : عزبة العراوة  221464برلم  22192112،لٌدت فى  122220222

هاشم احمد هاشم عبدالرحٌم و شرٌكه رضا صابر سلٌمان سالم   شركة  ،  تجارة كرتون و ورق ) دون اعمال الطباعة (   -  9

باعة ( ، بجهة : ، عن تجارة كرتون و ورق ) دون اعمال الط 221492برلم  22192121،لٌدت فى  122220222،رأس مالها   

 لسم -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوي شارع نجع العرجً  27

رامً فاروق زاهر مهدي بلبع و شرٌكه   شركة  ،  طباعة و تؽلٌؾ ) فٌما عدا الصحؾ و  -الفاروق للطباعة و التؽلٌؾ  -  12

،لٌدت  1222220222الالزمه (  ،رأس مالها    المجالت و االنترنت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ و بعد الحصول علً التراخٌص

، عن طباعة و تؽلٌؾ ) فٌما عدا الصحؾ و المجالت و االنترنت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ و  221469برلم  22192113فى 

 لسم -بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : العامرٌة نجع العرجً امام كمال سعد 

, احمد حلمً خلٌل , محمود كمال الدٌن السٌد   شركة  ،  تاسٌس و ادارة المدارس التعلٌمٌة الخاصه بكافة دمحم روؤؾ السٌد  -  11

االعدادي ( و  -مراحلها طبما لبرامج وزارة التربٌة و التعلٌم علً ان تبدأ بمرحلة الحضانه مراحل التعلٌم االساسً ) االبتدائً 

احل طبما للجدول الزمنً الذي ٌتفك علٌه لتنفٌذ جمٌع المراحل طبما للنظام المعمول به و الثانوي مع العمل علً استكمال جمٌع المر

الممرر ببرامج وزارة التربٌة و التعلٌم بجمهورٌة مصر العربٌة لمراحل التعلٌم المختلفة بمصرفات االبناء المصرٌٌن و االجانب مع 

، عن  221472برلم  22192114،لٌدت فى  1522220222أس مالها   التوسع فً دراسة اللؽات االجنبٌة خاصة االنجلٌزٌة   ،ر

تاسٌس و ادارة المدارس التعلٌمٌة الخاصه بكافة مراحلها طبما لبرامج وزارة التربٌة و التعلٌم علً ان تبدأ بمرحلة الحضانه مراحل 

المراحل طبما للجدول الزمنً الذي ٌتفك علٌه االعدادي ( و الثانوي مع العمل علً استكمال جمٌع  -التعلٌم االساسً ) االبتدائً 

لتنفٌذ جمٌع المراحل طبما للنظام المعمول به و الممرر ببرامج وزارة التربٌة و التعلٌم بجمهورٌة مصر العربٌة لمراحل التعلٌم 

، بجهة : ابو ٌوسؾ حً المختلفة بمصرفات االبناء المصرٌٌن و االجانب مع التوسع فً دراسة اللؽات االجنبٌة خاصة االنجلٌزٌة 

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح  1975العامرٌة الكٌلو 

دمحم روؤؾ السٌد , احمد حلمً خلٌل , محمود كمال الدٌن السٌد   شركة  ،  الً جانب اللؽة العربٌة و المواد الوطنٌة و  -  12

ٌبٌة استكماال لبرامج متكامله بهدؾ اعطاء نمو<جٌه اضافة اٌه مواد جانبٌة و اٌه انشطه اخري تملفٌه و اجتماعٌة و رٌاضٌة و تدر

علً اعلً مستوي تعلٌمً فً اطار نظام ؼٌر هادؾ للربح و االستؽالل طبما للبرامج التً تمررها و تعتمدها وزارة التربٌة و التعلٌم  

مواد الوطنٌة و اضافة اٌه ، عن الً جانب اللؽة العربٌة و ال 221472برلم  22192114،لٌدت فى  1522220222،رأس مالها   

مواد جانبٌة و اٌه انشطه اخري تملفٌه و اجتماعٌة و رٌاضٌة و تدرٌبٌة استكماال لبرامج متكامله بهدؾ اعطاء نمو<جٌه علً اعلً 

بجهة :  مستوي تعلٌمً فً اطار نظام ؼٌر هادؾ للربح و االستؽالل طبما للبرامج التً تمررها و تعتمدها وزارة التربٌة و التعلٌم ،

 لسم -طرٌك اسكندرٌة مطروح  1975ابو ٌوسؾ حً العامرٌة الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رؤوؾ لحظً سلٌمان خلٌل و شركاه   شركة  ،  تمدٌم كافة الخدمات التعلٌمٌة ) انشاء و ادارة مدارس (  ،رأس مالها    -  13

) انشاء و ادارة مدارس ( ، بجهة :  ، عن تمدٌم كافة الخدمات التعلٌمٌة 221462برلم  22192129،لٌدت فى  12222220222

 لسم -كائنة بالعجمً الهانوفٌل شارع سعدهللا تماطعه مع شارع رضوان الدور االرضً امام صٌدلٌة الكومً 

،لٌدت فى  12222220222عادل دمحم ابوزٌد مصلح و دمحم دمحم ابراهٌم الدش   شركة  ،  مماوالت النمل  ،رأس مالها    -  14

 لسم -و نصؾ ابو ٌوسؾ لبلً من مسجد السالم  19، عن مماوالت النمل ، بجهة : الكٌلو  221482 برلم 22192117

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22192129، وفى تارٌخ    127422لناصر محمود السٌد شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدا   - 1

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

ب تم محو/شطب السجل  شط   22192129، وفى تارٌخ    138481عبدهللا دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192132، وفى تارٌخ    175778دمحم مصطفى على نعمه هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192132وفى تارٌخ ،    195452فتحى مستور عوض سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192132، وفى تارٌخ    147852ماجده احمد دمحم عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22192131، وفى تارٌخ    221265تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   حسن محمود بخٌت صالح  ،   - 6

 شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22192131، وفى تارٌخ    155829محمود على عبد البالى عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 لتجارة نهائٌاالسجل  شطب بامر محو بسبب ترن ا

تم محو/شطب    22192131، وفى تارٌخ    192762فتحى حسن حسٌن مصطفى حسان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192121وفً تارٌخ ،   221292دمحم كامل عطٌه كامل عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   189363سعٌد ابو ضٌؾ مهنى خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   193195احمد فرج احمد فرج حسب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192121وفً تارٌخ ،   152515جابر جوار جٌوس عبد المالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192121فً تارٌخ ، و  152515ٌصبح/ جابر جورجٌوس عبد المالن نموال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   146249اسامه  ٌوسؾ  حسن  خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -مكتب الخطاب للتجاره واالستٌراد  -  6

 جنٌه   122220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  22192122

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22192123وفً تارٌخ ،   124651حسن احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123وفً تارٌخ ،   193489رد ،، سبك لٌده برلم عطا هللا عبد الرحٌم ٌونس موسى  تاجر ف -  8

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192123وفً تارٌخ ،   138372اشرؾ دمحم دمحم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   12222220222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192123وفً تارٌخ ،   152625عصام دمحم احمد دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   52222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192126وفً تارٌخ ،   163122د ،، سبك لٌده برلم صالح دمحم دمحم صالح  تاجر فر -  11

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192126وفً تارٌخ ،   167258ضاحً احمد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   52220222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192126وفً تارٌخ ،   193393هانى فتحى دمحم طبور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192126وفً تارٌخ ،   194418ك لٌده برلم على ابراهٌم دمحم مرعى  تاجر فرد ،، سب -  14

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192128وفً تارٌخ ،   159241فاتن طه جمعه جعفر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   522220222لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

وفً   178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -اضافة االسم التجاري / ولٌد للتحؾ و االنتٌكات  -  16

 جنٌه   1522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192128تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192128وفً تارٌخ ،   178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  22192128وفً تارٌخ ،   186916دمحم رجب احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192129وفً تارٌخ ،   189222هٌثم دمحم دمحم عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   192669مؤمن دمحم احمد الضوى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -الضوى صنز اٌجنسى دى اس اٌه -  22

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192129

تم تعدٌل رأس المال ,   22192129وفً تارٌخ ،   177518ده برلم عبد العال دمحم عبد العال السعدنى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  21

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192129وفً تارٌخ ،   145775ماجده مصطفى دمحم عمٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522220222مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192129وفً تارٌخ ،   184491زٌنب السٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   184491ٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زٌنب الس -تعدٌل االسم التجاري / زٌنب ماركت  -  24

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192129

ل رأس المال , تم تعدٌ  22192112وفً تارٌخ ،   221426عالء الدٌن حسن جابر دمحم عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192112وفً تارٌخ ،   145989احمد ابراهٌم دمحم لرطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   72222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192112وفً تارٌخ ،   192439عثمان فتحى عثمان حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192112وفً تارٌخ ،   199492دمحم محمود دمحم ؼازي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  22192112وفً تارٌخ ،   185816دمحم احمد مرسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192112وفً تارٌخ ،   116513حمدى صالح مصطفى الطرابلسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1222220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

حمدى صالح مصطفى الطرابلسى(  تاجر فرد ،، -اضافه االسم التجارى)مؤسسه الطرابلسى للمماوالت العمومٌه المتكامله -  31

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22192112وفً تارٌخ ،   116513سبك لٌده برلم 

 جنٌه   1222220222،

تم تعدٌل رأس المال   22192113وفً تارٌخ ،   199397فً عبدالمنعم السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مصط -  32

 جنٌه   522220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22192113وفً تارٌخ ،   125512مجدى احمد سٌد احمد الدكانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114وفً تارٌخ ،   198217دمحم سعٌد رمضان البهى خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 ٌه جن  522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192114وفً تارٌخ ،   187882هشام حسان سرحان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192114،  وفً تارٌخ  222827ابراهٌم عبدالمادر على عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   42222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192115وفً تارٌخ ،   165422سمٌر جورجٌوس عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192115وفً تارٌخ ،   222956ناجح عٌاد ابراهٌم جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192115تارٌخ ، وفً   189324ممدوح محمود دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192115وفً تارٌخ ،   222311دمحم كرٌم دمحم رامً محمود كامل دمحم حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   2222220222مال لٌصبح رأس ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22192115وفً تارٌخ ،   172243فاطمة عبد الرازق احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192116وفً تارٌخ ،   168781سبك لٌده برلم عصام محمود دمحم ندا  تاجر فرد ،،  -  42

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192116وفً تارٌخ ،   162275عصام عباس دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   52220222أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192117وفً تارٌخ ،   172387اسامه دمحم متولً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192122وفً تارٌخ ،   199671فرد ،، سبك لٌده برلم حسام الدٌن السٌد ٌوسؾ على النجار  تاجر  -  45

 جنٌه   5222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   148383اٌمن جمعه محمود دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   1222220222ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   139795احمد فرج جمعه عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   197369احمد محمود عبد الونٌس مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  - EL WANIS MARINE -الونٌس مارٌن  -  48

 جنٌه   12222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192122تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   22192122وفً تارٌخ ،   172711مكتب ولٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   5222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ ،   139553المهندس  / محمود عبدالحكٌم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الماحى للمماوالت العمومٌه  -  52

 جنٌه   122222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال ,   22192122

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   139553الحكٌم للمماوالت العمومٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  2ع  -  51

 جنٌه   122222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   184282دٌل االسم التجاري الً / احمد صمر للمماوالت العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تع -  52

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192122

تم تعدٌل   22192122وفً تارٌخ ،   184282ده برلم احمد عبد المادر منصور صمر)احمد صمر(  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  53

 جنٌه   5222220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192122وفً تارٌخ ،   175978طارق حسن دمحم حواش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   5222220222ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

وفً تارٌخ ،   187619تعدٌل االسم التجاري الً / الؽٌطً للنمل و التشٌٌد و البناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192122

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   187619اهٌم حسن على الؽٌطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن ابر -  56

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192122وفً تارٌخ ،   166942علً خلٌل علً الزرلا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   32222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192122وفً تارٌخ ،   197825ٌسرى ٌوسؾ عبد الرحمن ابو رٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   122220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192122وفً تارٌخ ،   192723اسماء السٌد عبد العزٌز ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   21222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   191211دمحم سعٌد ابراهٌم احمد الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -الصعٌدى لتجاره المعادن والخرده -  62

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192123

تم تعدٌل رأس   22192123وفً تارٌخ ،   185925الستٌراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السنى ل-ابراهٌم سعد على السنى -  61

 جنٌه   5222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   22192123وفً تارٌخ ،   192222سلٌمان ابراهٌم السٌد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192123وفً تارٌخ ،   143515حمادة حسن عبود كٌالنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192123وفً تارٌخ ،   181239ٌد دمحم ؼباشً شرؾ الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم سع -  64

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192127وفً تارٌخ ،   188541دمحم عمر مصطفى احمد زرندح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192128وفً تارٌخ ،   175761احمد دمحم احمد عبد الفتاح جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192128وفً تارٌخ ،   161453السٌد جمعه موسً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192128وفً تارٌخ ،   125228دمحم نصر محمود كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192129وفً تارٌخ ،   167829احمد جابر محمود عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 ه جنٌ  522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22192129وفً تارٌخ ،   178584عبد الرحمن محروس عبد الرحمن ابو حوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   522220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22192129وفً تارٌخ ،   194538احمد عبد المادر عبد الحمٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   522220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192132وفً تارٌخ ،   194389مصطفى فتحى عبد اللطٌؾ عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   2522220222مال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

وفً تارٌخ ،   194389عدل االسم التجارى الى)مكتب مصطفى فتحى للمماوالت العمومٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   2522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192132

  194389االسم التجارى الً / مكتب مصطفً فتحً للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تعدٌل -  74

 جنٌه   2522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192132وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   196114،، سبك لٌده برلم  فرٌد دمحم السعٌد بسٌونً ابوشمر  تاجر فرد -  75

 جنٌه   1522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   196184ناصر دمحم عبدالرحٌم خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192131وفً تارٌخ ،   112626ناصر توفٌك دمحم مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192131وفً تارٌخ ،   195728فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم حمدان عامر دمحم  تاجر -  78

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192131وفً تارٌخ ،   222957احمد سٌد احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192131وفً تارٌخ ،   184415خالد احمد عطٌه دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

خالد احمد عطٌه  -الشاعر لبٌع و تجارة المحمول و اكسواراته و عموم االستٌراد و التصدٌر  اضافة االسم التجاري / مؤسسة -  81

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   22192131وفً تارٌخ ،   184415دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   5222220222لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   184415خالد احمد عطٌه دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ري لٌصبح / الشاعر تعدٌل االسم التجا -  82

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22192131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22192131خ ، وفً تارٌ  196283ساره حبشً دمحم رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   196283ساره حبشً دمحم رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشاعر  -  84

 جنٌه   5222220222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   ت  22192131

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   198622عبدالحمٌد ذكً عبدالحمٌد شٌحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192131وفً تارٌخ ،   182296احمد السٌد احمد ابو عنٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   2222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عاٌه واعالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجارى الى / ابو عنٌب لتسوٌك المواد الدعائٌه وتورٌدات عمومٌه ود -  87

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22192131وفً تارٌخ ،   182296

 جنٌه   2222220222،

ل رأس المال , تم تعدٌ  22192131وفً تارٌخ ،   178595حسام الدٌن عبد هللا سالمه صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  199495دمحم مجدي انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 دائم 199495و الممٌد برلم تابع  2217/12/18فً  12532شٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم الـتأ

تم تعدٌل  22192121وفً تارٌخ  221441احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عامر وود لتجارة االخشاب  -  2

 لسم  -الول العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحً عمار رٌحانه البٌطاش الدور ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  189363سعٌد ابو ضٌؾ مهنى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / العامرٌة خلؾ لسم العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221442حسام السٌد دمحم ابوشعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم -امام مدرسة العامرٌة   22الـتأشٌر:   ، المؽاربه شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  153999شعبان زكرٌا ابراهٌم عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم -ٌل شارع عمرو بن العاص من شارع الخلفاء الراشدٌن الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح / الهانوف

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  221446عزٌزه عرفه عبدالممصود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -بجوار شارع العٌون ؼٌط العنب  49وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221447سبك لٌده برلم      مصطفً خلٌل جبرٌل خلٌل ، تاجر فرد ، -  7

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع عبد المتاح الطلخاوي تمسٌم عٌن شمس 

تم تعدٌل  22192122وفً تارٌخ  221443حسام دمحم ابراهٌم الدسولً دمحم ابراهٌم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع مكه من شارع الحدٌد و الصلب عمارة الصفوة شهرزاد ابو ٌوسؾ  العنوان , وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  221445فاروق حسٌن حدوث سالم السبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -شارع الزعٌم حسنً مبارن  22وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221444كارم عطٌه عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -الصحراوي  26الـتأشٌر:   ، شارع مسجد نور االسالم مدخل المستعمره كٌلو 

تم تعدٌل العنوان  22192123فً تارٌخ و 221448رمضان عبدالمعطً رمضان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع متفرع من شارع اسماء بنً ابً بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192123وفً تارٌخ  221449اسماء دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  - 2محل رلم  -مؤسسة امٌن ٌحًٌ امام  2منطمة المباري  14، شارع المكس / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221452احمد دمحم احمد الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -ٌولٌو  26طرٌك  -تنظٌم  12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221452 احمد دمحم احمد الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

الشون بملن/ ورثه محروس السٌد البسطوٌسى ابوعتمان و نشاطه / تجارة مالبس جاهزه و  -مٌدان جامع عبد ربه 73الـتأشٌر:   ، 

 دائم  47425و ممٌد برلم  2216/6/12تارٌخ االفتتاح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192123وفً تارٌخ  139928ك لٌده برلم    احمد دمحم أبوخشبه ، تاجر فرد ،  سب -  15

 لسم -( ببناٌة بورتو تاور  5نمو<ج )  525عمار رلم  -أ شارع باب الكراسته  12، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  139928احمد دمحم دمحم  أبو خشبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -( ببناٌة بورتو تاور  5نمو<ج )  525عمار رلم  -أ شارع باب الكراسته  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

 22192123وفً تارٌخ  221451رانٌا نصر دمحم الروبً نصر ) الروبً لتنمٌة المهارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم  - 3شمة  -الثانً العلوي  -ست النعم  49تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  تم

وفً تارٌخ  221454ٌاسر فؤاد حسن شلبً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -فؤاد للمماوالت و التورٌدات  -  18

 لسم  -شارع الجمرن المدٌم  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192126

تم تعدٌل العنوان ,  22192126وفً تارٌخ  221455حسٌن دمحم حسن احمد دمحم حسٌن تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -محل  -شارع كرموز  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22192126وفً تارٌخ  193393هانى فتحى دمحم طبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -نادي الصٌد  -شمة الدور الرابع  -شارع الخلٌفة  5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192126وفً تارٌخ  221453سعٌد احمد عبدهللا عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 م لس -شارع السالم نادي الصٌد  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192126وفً تارٌخ  221456بٌتر فؤاد فرج حنا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -شارع المأمون  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192128وفً تارٌخ  221462احمد علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -، عزبة الهجانه شارع مسجد الطاهرة بجوار الوكاله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221457دمحم احمد ابراهٌم رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العجمً البٌطاش امام حً العجمً امام شركة عز 

وفً  178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اضافة االسم التجاري / ولٌد للتحؾ و االنتٌكات  -  25

 لسم  -شارع سلٌم لبودان  13تعدٌل العنوان الً / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22192128تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -شارع سلٌم لبودان  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل  22192128وفً تارٌخ  221326ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالسالم رمضان امام كمال الدٌ -  27

 لسم  - 19العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع متفرع من شارع محمود ؼنٌم ابو ٌوسؾ لبلً كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221458وحٌد حجازي اشتاوي مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبد المادر مصنع الزٌت بجوار مسجد هواره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221459محمود خمٌس عٌاد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  -و بجوار التامٌنات االجتماعٌة الـتأشٌر:   ، مجمع سٌدي مسعود بجوار لرٌة االطفال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221422حسنٌن معبد حسنٌن بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 221422و لٌد برلم تابع  153لسم مٌنا البصل و اودع برلم  -كوم الشمافة  -شارع الناصرٌة  2الـتأشٌر:   ، ّافتتاح فرع كائن / 

 دائم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221422حسنٌن معبد حسنٌن بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -كوم الشمافة  -شارع الناصرٌة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221461دمحم هاشم حجازي مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع الكابالت بجوار شركة الفورومٌكا 

تم تعدٌل العنوان ,  22192129وفً تارٌخ  221463دمحم السٌد عبدالرحمن علً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البٌطاش الرئٌسً امام شارع الرٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192129وفً تارٌخ  193229دمحم عادل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم  -تنظٌم االمام علً  84الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192112وفً تارٌخ  195527احمد اٌوب اٌوب اٌوب عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -بجوار سٌرامٌن االحمدي  -الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192112وفً تارٌخ  195527احمد اٌوب اٌوب اٌوب عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

و ممٌد  2215/8/5م الدخٌلة و نشاطه / خدمات محمول و تارٌخ االفتتاح / لس -بحرى الطرٌك ابو تالت  2505الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

 دائم 195527برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192112وفً تارٌخ  185175اسالم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم - مؽٌره -شارع ٌوسؾ  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

اسالم محمود محمود -عدل االسم التجارى لٌصبح )الشومان لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العمومٌه واالستثمار العمارى -  38

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل  22192112وفً تارٌخ  185175دمحم على شومان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم -مؽٌره  -رع ٌوسؾ شا 4العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192112وفً تارٌخ  197512مؤمن احمد دمحم اسماعٌل مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله لبلً طرٌك مطروح سنتافً سابما 

تم تعدٌل العنوان ,  22192112وفً تارٌخ  197512م    مؤمن احمد دمحم اسماعٌل مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  42

و ممٌد  2216/11/2لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع مواد ؼذائٌة و تارٌخ االفتتاح /  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجٌش امام حلوانى االمل 

 دائم 197512برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192112وفً تارٌخ  195527احمد اٌوب اٌوب اٌوب عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

لسم الدخٌلة و نشاطه / تجارة  -بجوار سٌرامٌن االحمدي  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر كائن / طرٌك اسكندرٌة مطروح 

 دائم 195527و لٌد برلم تابع  222سشٌارات و راس ماله / خمسة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192112وفً تارٌخ  193851سى ابراهٌم ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼاده دمحم مر -  42

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ام زؼٌو امام شركة النصر للمسبوكات خلؾ مساكن مبارن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192112فً تارٌخ و 192439عثمان فتحى عثمان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

لسم الرمل و نشاطه / تعبئة مواد ؼذائٌة و راس  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / شارع مسجد الفرودس الرابعة الناصرٌة 

 دائم 192439و لٌد برلم تابع  274ماله / عشرة االؾ جنٌة و اوجدع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192112وفً تارٌخ  221465، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عالء دمحم احمد دمحم علً -  44

 لسم -لبلً الطرٌك علً ناصٌة مسجد العزٌز الحمٌد  28الـتأشٌر:   ، طرٌك االسكندرٌة الصحراوي الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22192112رٌخ وفً تا 197512مؤمن احمد دمحم اسماعٌل مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

لسم الدخٌلة و نشاطه / جراج عمومً و  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / الدخٌله لبلً طرٌك مطروح سنتافً سابما 

 دائم 197512و لٌد برلم تابع  217راس ماله / خمسة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم  22192112وفً تارٌخ  221466لعزٌز الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صابر صافً عبدا -ممهً الفمً  -  46

 لسم  -طرٌك مطروح شارع الزهور بجوار دكتور طارق عزٌز  1975تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192113وفً تارٌخ  221468دمحم ٌحًٌ عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -شارع عبد الاله الطلخاوي امام مركز عباس  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192113وفً تارٌخ  221472كوثر عبدالعزٌز عطٌه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 لسم  -شارع طلعت حرب  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192113وفً تارٌخ  182556د دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فتحً السٌ -  49

 لسم  -ابو ٌوسؾ بحري  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع ابو ٌوسؾ المدٌم بجوار مدرسة االورمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192113وفً تارٌخ  194611   عبد الرحٌم احمد ابو الوفا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  52

 لسم -عبدالحمٌد رضوان تمسٌم هاله السٌاحٌه العجمً البحرٌه شهرزاد  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ابوٌوسؾ شارع 

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل 22192113وفً تارٌخ  221471شٌماء سٌد ثابت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -، العامرٌة شارع امن الدولة متفرع من شارع مخزن الزٌت امام دراي كلٌن االصدلاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  222316رفٌك نعٌم ٌوسؾ روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح مول الٌكس سٌتً وان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114رٌخ وفً تا 182787احمد عبد العزٌز دمحم هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -الهانوفٌل بحري  -شارع السالم من شارع عمر بن الخطاب  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  136483دمحم مصطفى السٌد عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -شارع العبانً  22، تعدٌل العنوان الً / الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  222316رفٌك نعٌم ٌوسؾ روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

و لٌد 352ودع برلم لسم الدخٌلة و ا -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح مول الٌكس سٌتً وان 

 دائم 222316برلم تابع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  187882هشام حسان سرحان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

و اودع  لسم الدخٌلة -ابو ٌوسؾ  -امام مسجد الرحمه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  317الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان / خلؾ 

 دائم 187882و لٌد برلم تابع  357برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  221473ممدوح فوزي عبدالمولً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم  -الصبحٌة  -شارع الكردي من الزهراء  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  187882لٌده برلم    هشام حسان سرحان على ، تاجر فرد ،  سبك  -  58

 لسم  -ابو ٌوسؾ  -امام مسجد الرحمه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  317الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  221474ناصر دمحم سلٌمان شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -ٌر:   ، ماري المباري شارع المالحه الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192114وفً تارٌخ  182532سامح حمدى رمضان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -شارع دمحم رافت  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

وفً تارٌخ  221475دمحم شولً السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شولً -مؤسسة شولً للبطارٌات و الكاوتش  -  61

 لسم  - 3شمة رلم  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن الوردٌان بلون  22192114

ٌل العنوان تم تعد 22192115وفً تارٌخ  193872عالء محمود مصطفى عبد هللا السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

و لٌد برلم تابع  376لسم العطارٌن و اودع برلم  - 9شارع استامبول محل رلم  9, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 193872

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192115وفً تارٌخ  221478دمحم رمضان بزٌد ربٌعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم  -شارع احمد الصعٌدي طرٌك الشمعدان ؼرفة من شمة الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192115وفً تارٌخ  221476طارق السٌد سالم الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح امام شركة الكهرباء  17الـتأشٌر:   ، هانوفٌل لبلً الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22192115وفً تارٌخ  193872محمود مصطفً عبدهللا السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء  -  65

 لسم  - 9شارع استامبول محل رلم  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22192115وفً تارٌخ  179928حسام الدٌن السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -شارع ابراهٌم حلمً استانلً  38الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192115وفً تارٌخ  221477احمد محمود ابراهٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم  -شارع المامون  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  221482دالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم جمال سٌد عب -  68

 لسم  -الـتأشٌر:   ، عزبة العراوه بجوار شارع عمٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  196259فاطمة فؤاد حنفى عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

لسم العطارٌن و نشاطه / بٌع المنظفات و  -شارع الدسولً  2بالعمار رلم  3، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / محل رلم   الـتأشٌر: 

 دائم 196259و لٌد برلم تابع  439راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  196259فاطمة فؤاد حنفى عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 دائم 196259و الممدي برلم تابع  12891الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  196259فاطمة فؤاد حنفى عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم -لدسولً شارع ا 2بالعمار رلم  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  196259فاطمة فؤاد حنفى عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

لسم العطارٌن و نشاطه بٌع منتجات ورلٌة وعبوات بالستٌن و تارٌخ  -شارع االمام مالن  22شارع الدسولى و  2الـتأشٌر:   ، 

 دائم 196259و ممٌد برلم  2215/12/31االفتتاح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  198297عفاؾ على دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم  -الوردٌان  -شارع المكس  181الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  178238سبك لٌده برلم      دمحم شعبان عبد الكرٌم أدم ، تاجر فرد ، 2صٌدلٌه د -  74

 دائم 178238و الممٌد برلم تابع  2218لسنة  4112وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 22192116وفً تارٌخ  221479خمٌس حسن علً عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم  -شارع مسجد حجاج  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192116وفً تارٌخ  191328دمحم ابراهٌم عبد العزٌز احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم - 412 - 411 - 412شارع النصر الدور الرابع شمة  23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192116وفً تارٌخ  188247دمحم احمد رمزي دمحم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -شارع صٌدلٌه العٌادات امام مسجد بدر الحدٌد و الصلب ابو ٌوسؾ  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192117وفً تارٌخ  193982سبك لٌده برلم      احمد حسنٌن السٌد محروس ، تاجر فرد ، -  78

 دائم 193982و لٌد برلم تابع  471لسم كرموز و اودع برلم  -شارع محً الدٌن  92الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

وفً تارٌخ  221481ه برلم    رومانً امٌل عوض هللا اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -رومانً لالدوات المنزلٌة  -  79

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الشرلاوي بجوار ابوسٌسه  22192117

وفً  221483حسن فضل انور منصور عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الفضل لالنتاج الحٌوانً و لاللبان  -  82

 لسم  -البٌطاش  -شارع اوالد منصور امام سوبرماركت السالم  4, وصؾ الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 22192117تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192117وفً تارٌخ  172387اسامه دمحم متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لبلً الطرٌك الصحراوي علً الطرٌك مباشره بجوار اباظه للسٌارات 27، تعدٌل العنوان الً / كٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192117وفً تارٌخ  193982لٌده برلم     احمد حسنٌن السٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك -  82

 لسم -شارع محً الدٌن  92الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22192122وفً تارٌخ  221487احمد محمود كمال محمود الشناوي مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 لسم  -محل  شارع المنشا االرضً 5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  191229اسالم حمدى دمحم أحمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

ملن  -العصافره بحرى  -متفرع من شارع صدٌمات الكتاب الممدس  528وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان لٌصبح / شارع 

 م لس -ناصر حسٌن بكر علٌان 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  221486عادل صادق عبدالرحٌم شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -عماره دعبوب  -الطرٌك الصحراوي العمومً  21مساكن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك الوصله 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  191229لٌده برلم     اسالم حمدى دمحم أحمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك -  86

العصافره بحرى  -متفرع من شارع صدٌمات الكتاب الممدس  528وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح عنوان رئٌسً اخر لٌصبح / شارع 

 دائم 191229و ممٌد برلم تابع  12356لسم المنتزة و المودع برلم  -ملن ناصر حسٌن بكر علٌان  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  188642ولٌد دمحم خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 دائم 188642و لٌد برلم تابع  536لسم مٌنا البصل و اودع برلم  -المباري  -شارع محسن ارض الموز  7، افتتاح فرع كائن / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  221489 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عثمان دمحم -  88

 لسم  -شارع السلطان شاه المباري  18، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221492شعبان سعٌد ؼنٌمً دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -، زاوٌة عبد المادر بجوار المجزر ارض الوكٌل    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221496عبدالرحمن دمحم ابراهٌم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس الثامنه الرئٌسً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221497لٌده برلم    دمحم السٌد دمحم ابوعنب ، تاجر فرد ،  سبك  -  91

 لسم  -شارع الطوسً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192121وفً تارٌخ  188642ولٌد دمحم خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -المباري  -شارع محسن ارض الموز  7، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221491دمحم نبٌل جابر سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -شارع الخازن  8الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22192121وفً تارٌخ  221488دمحم سمٌر عبدالسمٌع متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، شارع المدٌنه المنوره من شارع لصر الموٌري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221493دمحم رفعت هاشم زكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم-شارع مسجد سلطان امام مدرسة سان مٌشٌل  56الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  194957دمحم عبد الحكٌم دمحم على دمحم زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم عبد الحكٌم صٌدلٌه د/  -  96

اتحاد  -شارع مسجد الصالحٌن   -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / البٌطاش شهر العسل  22192121

 لسم  -مالن كنوز مرٌم 

وفً تارٌخ  194957دمحم عبد الحكٌم دمحم على دمحم زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبد الحكٌم  صٌدلٌه د/ دمحم -  97

 دائم 194957و الممٌد برلم تابع  3428تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع المودع برلم  22192121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221495برلم    دمحم عبدالفتاح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  98

 لسم  -شارع السٌد دمحم كرٌم سوق الطباخٌن بملن الموٌري  125الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  192287على مبرون احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -الدور السحري  222شمة رلم  -شارع النصر  13لعنوان الً / الـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

ٌعدل االسم التجارى الى/دلتا مصر لمماوالت النمل بسٌارات الؽٌر)على مبرون احمد ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 222شمة رلم  -شارع النصر  13ن الً / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوا 22192121وفً تارٌخ  192287

 لسم  -الدور السحري 

 192287ٌعدل االسم التجارى الى/المبرون لمماوالت النمل)على مبرون احمد ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

الدور  222شمة رلم  -ر شارع النص 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  22192121وفً تارٌخ 

 لسم  -السحري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192121وفً تارٌخ  221494عزه حمدي عبدالحلٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شارع المرور  8الـتأشٌر:   ، العجمً بوابه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  162622صابرٌن عجمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

لسم الدخٌلة و نشاطه / محل العاب كمبٌوتر  - 1الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسً اخر كائن / شارع دمحم الفردي الهانوفٌل محل رلم 

 دائم 162622ع و لٌد برلم تاب 669بالي استٌشن ) فٌما عدا االنترنت ( وراس ماله / خمسون الؾ جنٌة و اودع برلم  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  162622صابرٌن عجمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  - 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شارع دمحم الفردي الهانوفٌل محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  162983  ممدوح السٌد محمود مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  125

محافظة االلصر و  -االلصر   -بندر ارمنت  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان / شارع مستشفً ارمنت الوابورات 

 نشاطه / نفس نشاط الرئٌسً

تم تعدٌل العنوان ,  22192122وفً تارٌخ  221522هشام مرؼنً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع حسن عبدالعال الدخٌلة الجبل بجوار مخزن االنابٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221498احمد دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -خلؾ طالب مشتهً الطرٌك الصحراوي  19لكٌلو الـتأشٌر:   ، مرؼم بحري ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221499دمحم فوزي خلٌفة محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -الـتأشٌر:   ، اول شارع سٌدي مسعود اسفل فندق الهواري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221521سبك لٌده برلم      حسٌن ابراهٌم صبحً احمد ، تاجر فرد ، -  129

 لسم  -الصبحٌة  -الـتأشٌر:   ، شارع عباس المصري من الجمٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192122وفً تارٌخ  221522سامح السٌد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -الـتأشٌر:   ، خلؾ لسم العامرٌة بجوار امن الدوله 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22192122وفً تارٌخ  197177احمد دمحم ابوالعارؾ بنوبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -خلؾ مبره العصافرة  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  192222سلٌمان ابراهٌم السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -الحمٌد فٌمتورٌا شارع الشٌخ عبد  44وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221523علً ٌوسؾ دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -لبو ٌوسؾ  -لبلً  1975الـتأشٌر:   ، شارع محمود ؼنٌم الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  123417    احمد دمحم محمود درباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  114

و لٌد برلم تابع  698لسم الرمل و اودع برلم  -بولكلً  -شارع دمحم فرٌد وٌنجت سابما  51الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 123417

 22192123وفً تارٌخ  123417ده برلم    معرض درباله لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  115

لسم الرمل و اودع برلم  -بولكلً  -شارع دمحم فرٌد وٌنجت سابما  51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 123417و لٌد برلم تابع  698

 22192123وفً تارٌخ  123417سبك لٌده برلم     معرض درباله لالدوات المنزلٌه واالجهزه الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  -  116

لسم الرمل و اودع برلم  -بولكلً  -شارع دمحم فرٌد وٌنجت سابما  51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 123417و لٌد برلم تابع  698

 22192123وفً تارٌخ  123417فرد ،  سبك لٌده برلم     معرض درباله لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه ، تاجر -  117

 لسم  -بولكلً  -شارع دمحم فرٌد وٌنجت سابما  51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221269عبدهللا احمد احمد الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 محافظة -الروٌسات المنطمة الصناعٌة بملن منال عبد هللا احمد  82، افتتاح فرع كائن / شرم الشٌخ عمار رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221269عبدهللا احمد احمد الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 محافظة -شارع ابو جنٌفة السوق التجاري بملن منال عبدهللا احمد  172عمار رلم  -ٌخ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شرم الش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221269عبدهللا احمد احمد الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 محافظة -شارع االستاد بملن / منال عبد هللا احمد احمد  1محل النورة  -الدهار  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الؽردلة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  162622صابرٌن عجمً دمحم حسن عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

و  2223/5/14ٌخ االفتااح لسم الدخٌلة  و نشاطه / خردوات و تار - 2وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الفردي الهانوفٌل محل رلم 

 دائم 162622ممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  162622صابرٌن عجمً دمحم حسن عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  - 1وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الفردي الهانوفٌل محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  221526ر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ مدحت عبدالفتاح مهدي ، تاج -  123

 لسم  -شارع لاسم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  143515حماده حسن عبود كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -) الشمرلً سابما ( شارع جالل الدٌن فرحات  62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  221527احمد دمحم مصطفً لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  -مكرر مول الٌكس سٌتً  4الـتأشٌر:   ، محا رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  185462لٌده برلم    احمد عادل احمد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك  -  126

 لسم  -الهانوفٌل  -شارع عٌد الطلخاوي  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192123وفً تارٌخ  191633عماد عبد الحلٌم دمحم دمحم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم  -شارع لنال المحمودٌة  121لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  164324ابراهٌم حمٌده ٌعموب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم  -سٌدي بشر لبلً  -مع شارع الماهرة  625الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / ناصٌه شارع 

تم تعدٌل  22192123وفً تارٌخ  191717دروٌش عبد المولى عبد الفضٌل رزق رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلً كافٌترٌا الخدٌوي  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

تم  22192123وفً تارٌخ  221524 السٌد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشاد دمحم -كوفً شوب الرشاد  -  132

 لسم  -شارع دمحم رشٌد رضا  3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192123وفً تارٌخ  143515حمادة حسن عبود كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

و لٌد برلم  665لسم محرم بن و اودع برلم  -شارع جالل الدٌن فرحات ) الشمرلً سابما (  62ر:   ، افتتاح فرع كائن / الـتأشٌ

 دائم 143515تابع 

تم  22192123وفً تارٌخ  221525ماجد دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ماجد للخدمات الجمركٌة  -  132

 لسم  -لبضاٌا  -شارع البٌطاش  35ؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ تعدٌل العنوان , وص

دمحم ابراهٌم عبدالرحمن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسة الجندى للتصدٌر وتجارة الخردة ومخلفاتها  -  133

 -متفرع من شارع الحنفٌة  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع  22192127وفً تارٌخ  222513

 دائم 222513و لٌد برلم تابع  723لسم الدخٌلة و اودع برلم  -البٌطاش  -بٌانكً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192127وفً تارٌخ  221517دمحم عوض السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -البٌطاش  -ئٌسً بجوار البنن االهلً شارع البٌطاش الر 86الـتأشٌر:   ، شمة الدرو االول 

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  188541دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

ز و الحضره الجدٌده و نشاطه مخب-شارع الزهور 188وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح فرع بالعنوان / 

 دائم 188541و الممٌد برلم تابع  2312حلوانً المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  188541دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

ره الجدٌده بجوار جمعٌه الرفك الحض-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح فرع بالعنوان / شارع لنال المحمودٌه

 دائم 188541و الممٌد برلم تابع  2329بالحٌوان و نشاطه مخبز و حلوانً المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  188541دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 دائم 188541و الممٌد برلم تابع  2312خر لٌصبح فرع المودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً اال

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  188541دمحم عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 دائم 188541ابع و الممٌد برلم ت 2329وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح فرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  221513عبدهللا احمد عبدهللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سعد زؼلول متفرع من شارع البٌطاش الرئٌسً 

 22192127وفً تارٌخ  221529دمحم كامل احمد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -صٌدلٌة د / دمحم كامل صدٌك  -  142

ابو ٌوسؾ بحري عماره كالبٌدا ناصٌة  3محل رلم  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح الكٌلو 

 لسم -شارع كمال الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192127وفً تارٌخ  221518د جابر علً عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  141

 لسم  -شارع شكور الدور االرضً  5عمار رلم  2الـتأشٌر:   ، محل رلم  

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  221514محمود دمحم الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم  -الهانوفٌل  1مساكن الصٌنٌه مدخل  34وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192127وفً تارٌخ  221528احمد حسن عبدالمادر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -امام بٌتزا عوؾ  -الـتأشٌر:   ، شارع البٌطاش الرئٌسً 

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  221519عباس رمضان دمحم زكً خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  - 4,  3المحا رلم  -شارع استامبول  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22192127وفً تارٌخ  221515عماد عبدهللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -الـتأشٌر:   ، عزبه العراوي شارع الزعٌم حسنً مبارن بجوار سامً الخٌاط الدور الخامس 

دمحم ابراهٌم عبدالرحمن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مؤسسة الجندى للتصدٌر وتجارة الخردة ومخلفاتها  -  146

البٌطاش  -بٌانكً  -متفرع من شارع الحنفٌة  11ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع تم تعدٌ 22192127وفً تارٌخ  222513

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان ,  22192127وفً تارٌخ  221511جون صدلً منٌر سلطان حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم  -شارع محرم بن  82وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192127وفً تارٌخ  221512دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد احمد احمد  -  148

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع ابوزٌد عالم خلؾ مسجد الموٌري عماره ملن احمد عبدالحفٌظ بجوار صالون عمر 

تم تعدٌل  22192127وفً تارٌخ  221512دمحم علً ابراهٌم علً حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حافظ هوم  -  149

 لسم  -شارع سٌزوسترٌس  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد فهٌم علً عبدالصادق محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -فهٌم لالستثمار العماري و المماوالت العمومٌه  -  152

 لسم  -بجوار ماركت الحمد  48/  6شٌر:   ، اكتوبر شارع تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ 22192127وفً تارٌخ  221516

تم تعدٌل العنوان ,  22192128وفً تارٌخ  221523دمحم صالح عبدالرحمن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  - 3طرٌك اسكندرٌة مطروح امام المساكن الصٌنٌة محل رلم  1775وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221526حمدي السٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -شارع النصر الدور االول بعد المزانٌن اول علوي  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221524احمد دمحم احمد ابوحامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  -الدور االرضً  -شارع دمحم ادم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221525احمد جمال انور حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -الوردٌان  -شارع المفال  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192128وفً تارٌخ  221522لٌم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالح -  155

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الناصرٌة المدٌمة بجوار مولؾ االتوبٌسات 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22192128وفً تارٌخ  221521محمود دمحم محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -شارع خوفو و ناصٌة شارع االنصاري  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192129وفً تارٌخ  221528صابر حمدي علً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم  -شارع المتنبً  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192129وفً تارٌخ  142652،  سبك لٌده برلم     عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم دمحم على ، تاجر فرد -  158

شارع العضوٌة و المصلً ونشاطة بمالة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء محل رئٌسً اخر كائن فً محل بالدور االرضً العمار رلم 

 142652و لٌد برلم تابع  8947لسم كرموز و المودع برلم  -ؼٌط العنب  -عامة

تم تعدٌل العنوان ,  22192129وفً تارٌخ  221529عٌد عطٌه هللا علً ابراهٌم شوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  159

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستعمره امام مسجد السالم بجوار مطعم اوكا 

تم تعدٌل العنوان ,  22192132فً تارٌخ و 221532جمال الدٌن دمحم رجب دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -الثامنه  1/  8وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل  22192132وفً تارٌخ  188628محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

لسم المنشٌة و نشاطه  -مٌعً و مسجد عبداللطٌؾ بالمٌزانٌن حارة ج 4,  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

 دائم  188628و لٌد برلم تابع  888/ ورشة منتجات جلدٌه و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم 

وان , تم تعدٌل العن 22192132وفً تارٌخ  221532عبدالداٌم محمود عٌسً عبدالباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شمة  -الهانوفٌل برج السعد االرضً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المدٌنة المنوره من شارع لصر الموٌري 

تم تعدٌل العنوان ,  22192132وفً تارٌخ  221532عبدالداٌم محمود عٌسً عبدالباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

مركز كفر الدوار و نشاطه / مماوالت  -بملن / حمزه محمود عٌسى عبدالبارى  -وب وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الماضى العرل

   -دائم ؼرفة دمنهور  22485و ممٌد برلم  2218/6/1اعمال نجاره و تارٌخ االفتتاح / 

تعدٌل  تم 22192132وفً تارٌخ  188628محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم - 17حارة جمٌعً و مسجد عبداللطٌؾ بالمٌزانٌن محل رلم  4,  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  22192132وفً تارٌخ  188628محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

لسم المنشٌة و نشاطه / تجاره منتجات جلدٌه و -بجوار فندق فٌنسٌا  1 شارع النصر محل رلم 23العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 دائم 188628و ممٌد برلم  2211/12/19تارٌخ االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان ,  22192132وفً تارٌخ  221533دمحم شرٌؾ حسٌن علً بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم - 326همً مول الصفوه التجاري محل شارع محمود ف 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192131وفً تارٌخ  166252نسرٌن احمد جالل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم  -شارع النصر  23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان ,  22192131وفً تارٌخ  123231ممدوح احمد خالد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 لسم  -رشدي  -شارع احمد شولً  175وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22192131وفً تارٌخ  125912فتوح صالح فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

و لٌد برلم  919لسم المنشٌة و نشاطه / عموم االستٌراد و التصدٌر و اودع برلم  -شارع الكنٌسة المارونٌه  6، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 125912تابع 

تم تعدٌل  22192131وفً تارٌخ  221535عالء الدٌن سامً زٌن العابدٌن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -شارع العوامً الدراٌسه الهانوفٌل  216العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192131وفً تارٌخ  178848كمال دمحم زهدى السٌد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

ارض الوسطانٌه من  -الدور االرضً  3شمة رلم  -من شارع احمد ابوسلٌمان  22رع وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / شا

 لسم  -الشركة العربٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192131وفً تارٌخ  221534احمد دمحم ابراهٌم دمحم الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -شارع ابن العنبري  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 129262خالد عمر دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مشؽل لندٌل للمالبس الجاهزة  -  1

 س جاهزة ) عدا المالبس العسكرٌة (تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مشؽل مالب22192121وفً تارٌخ 

 129262خالد عمر دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مشؽل لندٌل للمالبس الجاهزة  -  2

 ( تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مشؽل مالبس جاهزة ) عدا المالبس العسكرٌة22192121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192121وفً تارٌخ  129262خالد عمر دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط / مشؽل مالبس جاهزة ) عدا المالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  143591ابراهٌم منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مخبز نصؾ الً بلدي مطور

تم تعدٌل 22192121وفً تارٌخ  168914دمحم عبدالعزٌز ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المؤسسه الدولٌه للتنمٌه -  5

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192122وفً تارٌخ  195821علً ابراهٌم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  6

 ( 19و المجموعة  6من المجموعة  36تعدٌل النشاط الً / عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192123وفً تارٌخ  179671عوض لملوم فاٌز هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعٌد النشاط الً / تحضٌر مشروبات ساخنة و بارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  157457اٌهاب فاروق ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 ٌدات ادوات منزلٌة و ادوات نظافةالتأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد و اضافة نشاط / تور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192123وفً تارٌخ  152625عصام دمحم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافة نشاط / عموم المماوالت و التورٌدات المعمارٌة

تم تعدٌل النشاط , 22192123وفً تارٌخ  221386لٌده برلم   جمال ابراهٌم عبدالرحٌم السٌد ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  12

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بماله عامه

وفً  178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اضافة االسم التجاري / ولٌد للتحؾ و االنتٌكات  -  11

 ر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة التحؾ و نجؾ و موبٌلٌات فردانٌةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش22192128ٌتارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  178442ولٌد ٌوسؾ احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة التحؾ و نجؾ و موبٌلٌات فردانٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192128وفً تارٌخ  189157، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد حسان دمحم -  13

 تعدٌل النشاط الً / انتاج فنً ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (

وفً  163622،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / المنصور للمماوالت العمومٌة و التورٌدات ، تاجر فرد -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / السنترال22192128تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  163622عاطؾ عطٌه عبدالعال منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / السنترال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192129وفً تارٌخ  145775 عمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجده مصطفى دمحم -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تجارة و تعبئة المواد الؽذائٌة و الحلوانٌة

صؾ تم تعدٌل النشاط , و22192129وفً تارٌخ  197443وجدى احمد حامد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  193229دمحم عادل دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192112وفً تارٌخ  183229احمد هاشم عوض هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اضافة نشاط / الشحن و التفرٌػ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192112وفً تارٌخ  195212دمحم ابراهٌم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً /محل تمدٌم الشمروبات الساخنة و الباردة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192113وفً تارٌخ  194611عبد الرحٌم احمد ابو الوفا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / محل عام لتحضٌر المشروبات الساخنة و الباردة و الماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  182787برلم   احمد عبد العزٌز دمحم هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌه و اعمال متكامله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  136483دمحم مصطفى السٌد عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ع فراخ و لحوم مجمدهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  187882هشام حسان سرحان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 22192114وفً تارٌخ  189976ماٌكل مكرم ادٌب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192115وفً تارٌخ  179928حسام الدٌن السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192115وفً تارٌخ  183236ماجد صلٌب حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تدوٌر جمٌع انواع المخلفات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192115وفً تارٌخ  177217ولٌد محمود حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بوفٌه لتحضٌر المشروبات و السندوتشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192115وفً تارٌخ  169693عابد زاده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانة و تورٌد اجهزة التكٌٌؾ الهواء

شٌر:  تعدٌل تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ22192115وفً تارٌخ  169693عماد زاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 النشاط لٌصبح / صٌانة و تورٌد اجهزة التكٌٌؾ الهواء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192116وفً تارٌخ  192272دمحم فتحى احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد اجهزة و مستلزمات و ادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192116وفً تارٌخ  162275 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام عباس دمحم -  32

 اضافة نشاط / تورٌد اؼذٌة و ادارة كافتٌرٌات و نوادي ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192116وفً تارٌخ  162275عصام عباس دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اضافة نشاط / تورٌد اؼذٌة و ادارة كافتٌرٌات و نوادي ) بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192116وفً تارٌخ  188247دمحم احمد رمزي دمحم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 شاط لٌصبح / تورٌدات صناعٌة و خدمات صناعٌة و تاجٌر االالتالتأشٌر:  تعدٌل الن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192117وفً تارٌخ  187743ابراهٌم زاٌد ؼمرى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة معادن

وصٌانة طلمبات الهٌدرولٌن ) ابراهٌم زاٌد ؼمرى سلٌمان ( ، تاجر فرد ،  ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / الؽمرى للخدمات  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة معادن22192117وفً تارٌخ  187743سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  187743سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الؽمري استٌل ) ابراهٌم زاٌد ؼمري ( ، تاجر فرد ،  -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة معادن22192117

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192117وفً تارٌخ  172387اسامه دمحم متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة كاوتش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192122وفً تارٌخ  197258امل احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع نظارات فمط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال22192121وفً تارٌخ  188642ولٌد دمحم خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اضافة نشاط / خدمات نظافة و تورٌد عمالة منزلٌة داخل جمهورٌة مصر العربٌة ) خدم منازل (

تم تعدٌل النشاط , 22192121وفً تارٌخ  185175اسالم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد و تجاره الموبٌلٌات

اسالم محمود محمود -عدل االسم التجارى لٌصبح )الشومان لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العمومٌه واالستثمار العمارى -  42

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة 22192121وفً تارٌخ  185175دمحم على شومان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 نشاط / تورٌد و تجاره الموبٌلٌات

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192121وفً تارٌخ  196595عماد جابر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدٌل النشاط الً / تجهٌز و تمدٌم المشروبات

وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,22192122وفً تارٌخ  162622صابرٌن عجمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تعدٌل النشاط الً / خردوات

وفً تارٌخ  187619تعدٌل االسم التجاري الً / الؽٌطً للنمل و التشٌٌد و البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / التشٌٌد و البناء22192122

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  187619تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن ابراهٌم حسن على الؽٌطى ، -  46

 التأشٌر:  اضافة نشاط / التشٌٌد و البناء

تم تعدٌل النشاط , 22192122وفً تارٌخ  172711مكتب ولٌد لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 تجاره اجهزة تلٌفونات المحمول وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط /

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192122وفً تارٌخ  183282وائل دمحم طاهر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 حذؾ نشاط / التصدٌر

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد22192122وفً تارٌخ  198727محمود السٌد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات ادوات مكتبٌه و احبار

تم تعدٌل النشاط , 22192123وفً تارٌخ  174929طارق عبد المنعم احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌه فً مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  192222سلٌمان ابراهٌم السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت عمومٌة

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا22192123وفً تارٌخ  185462احمد عادل احمد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / كافة ما ٌصنع من العجٌن ) ماعدا البسكوٌت (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  164324ابراهٌم حمٌده ٌعموب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / جزاره بلدي

تم تعدٌل 22192127وفً تارٌخ  199874عبدالعال اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبدالناصر ابراهٌم -  54

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط / المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  172336عمرو فتاوى حفظى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 النشاط لٌصبح / ورشة تشكٌل و تصنٌع المعادنالتأشٌر:  تعدٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  175761احمد دمحم احمد عبد الفتاح جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مؽسلة سجاد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  125228دمحم نصر محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 الؽاء نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22192129وفً تارٌخ  167829احمد جابر محمود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192129وفً تارٌخ  182296عنٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد احمد ابو  -  59

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192129وفً تارٌخ  182296احمد السٌد احمد ابو عنٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر

دٌل االسم التجارى الى / ابو عنٌب لتسوٌك المواد الدعائٌه وتورٌدات عمومٌه ودعاٌه واعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده تع -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر22192129وفً تارٌخ  182296برلم   

وتورٌدات عمومٌه ودعاٌه واعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده تعدٌل االسم التجارى الى / ابو عنٌب لتسوٌك المواد الدعائٌه  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر22192129وفً تارٌخ  182296برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192132وفً تارٌخ  199513احمد ابراهٌم احمد ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ٌل النشاط الً / تجارة مانٌفاتورةالتأشٌر:  تعد

 194389تعدٌل االسم التجارى الً / مكتب مصطفً فتحً للمماوالت العمومٌه والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

عدا  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال النشاط و تورٌدات مالبس ) فٌما22192132وفً تارٌخ 

 المالبس العسكرٌة ( و اؼذٌة و بوٌات و حداٌد و مستلزمات طبٌه و تورٌدات بحرٌة

تم تعدٌل النشاط , 22192132وفً تارٌخ  194389مصطفى فتحى عبد اللطٌؾ عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

س ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( و اؼذٌة و بوٌات و وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات فً مجال النشاط و تورٌدات مالب

 حداٌد و مستلزمات طبٌه و تورٌدات بحرٌة

وفً تارٌخ  194389عدل االسم التجارى الى)مكتب مصطفى فتحى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

دات فً مجال النشاط و تورٌدات مالبس ) فٌما عدا المالبس تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تور22192132ٌ

 العسكرٌة ( و اؼذٌة و بوٌات و حداٌد و مستلزمات طبٌه و تورٌدات بحرٌة

تم تعدٌل النشاط , 22192131وفً تارٌخ  178595حسام الدٌن عبد هللا سالمه صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 / شحن دولًوصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192131وفً تارٌخ  169933حمدي المكاوي دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع مالبس جاهزة و احذٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192131وفً تارٌخ  123231ممدوح احمد خالد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مصوؼات و مجوهرات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22192131وفً تارٌخ  112626ناصر توفٌك دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تجاره بولً اٌثلٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء 22192131وفً تارٌخ  92249سبك لٌده برلم    احمد احمد اباظه ، تاجر فرد ،  -  71

 نشاط / االستٌراد و التصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  221494عزه حمدي عبدالحلٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  221444كارم عطٌه عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22192115وفً تارٌخ  221477احمد محمود ابراهٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  222316رفٌك نعٌم ٌوسؾ روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192113وفً تارٌخ  221471شٌماء سٌد ثابت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفً تارٌخ  221453سعٌد احمد عبدهللا عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221521محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم  -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  221522سامح السٌد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192131وفً تارٌخ  221535ن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن سامً زٌن العابدٌ -  9

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  221497دمحم السٌد دمحم ابوعنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192112وفً تارٌخ  221465لً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء دمحم احمد دمحم ع -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  221459محمود خمٌس عٌاد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  162622، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابرٌن عجمً دمحم حسن عبدربه -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192113وفً تارٌخ  221468دمحم ٌحًٌ عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221461رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم هاشم حجازي مصباح ، تاجر ف -  15

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 22192127وفً تارٌخ  221512دمحم علً ابراهٌم علً حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حافظ هوم  -  16

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  221474جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر دمحم سلٌمان شاهٌن ، تا -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221526حمدي السٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم 22192123وفً تارٌخ  221525مود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد دمحم مح -ماجد للخدمات الجمركٌة  -  19

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192132وفً تارٌخ  221533دمحم شرٌؾ حسٌن علً بسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192126وفً تارٌخ  221456ؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بٌتر فؤاد فرج حنا ٌوس -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192116وفً تارٌخ  221482اسالم جمال سٌد عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192112وفً تارٌخ  195527جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اٌوب اٌوب اٌوب عمرو ، تا -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفً تارٌخ  221517دمحم عوض السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  221522فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام مرؼنً ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر  -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22192127وفً تارٌخ  221529دمحم كامل احمد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صٌدلٌة د / دمحم كامل صدٌك  -  26

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  221498 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدهللا -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221462احمد علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192122وفً تارٌخ  221487مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود كمال محمود الشناوي  -  29

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192123وفً تارٌخ  221448رمضان عبدالمعطً رمضان سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  221449، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء دمحم دمحم علً  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  221446عزٌزه عرفه عبدالممصود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  221447مصطفً خلٌل جبرٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192122وفً تارٌخ  221486عادل صادق عبدالرحٌم شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  221511جون صدلً منٌر سلطان حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفً تارٌخ  221512خالد احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221475شولً دمحم شولً السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -للبطارٌات و الكاوتش  مؤسسة شولً -  37

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22192114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221524احمد دمحم احمد ابوحامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221525احمد جمال انور حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192131وفً تارٌخ  221534احمد دمحم ابراهٌم دمحم الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم 22192112وفً تارٌخ  221466احمد صابر صافً عبدالعزٌز الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ممهً الفمً  -  41

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  221458وحٌد حجازي اشتاوي مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22192121وفً تارٌخ  188642ولٌد دمحم خلٌفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  143515حماده حسن عبود كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل 22192123وفً تارٌخ  221524رشاد دمحم السٌد عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -كوفً شوب الرشاد  -  45

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص22192121وفً تارٌخ  221495دمحم عبدالفتاح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192117وفً تارٌخ  193982احمد حسنٌن السٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  221445فاروق حسٌن حدوث سالم السبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  221513عبدهللا احمد عبدهللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  221491دمحم نبٌل جابر سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192115وفً تارٌخ  221478دمحم رمضان بزٌد ربٌعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفً تارٌخ  221479خمٌس حسن علً عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192121وفً تارٌخ  221441احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عامر وود لتجارة االخشاب  -  53

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192123وفً تارٌخ  221526شرٌؾ مدحت عبدالفتاح مهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221454ٌاسر فؤاد حسن شلبً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فؤاد للمماوالت و التورٌدات  -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22192126

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال22192127وفً تارٌخ  221515عماد عبدهللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

دمحم ابراهٌم عبدالرحمن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسة الجندى للتصدٌر وتجارة الخردة ومخلفاتها  -  57

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22192127وفً تارٌخ  222513

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221422   حسنٌن معبد حسنٌن بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192129وفً تارٌخ  221529سعٌد عطٌه هللا علً ابراهٌم شوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  221489  دمحم السٌد عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  62

 التأشٌر: خاص

تم 22192123وفً تارٌخ  123417معرض درباله لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192114وفً تارٌخ  187882هشام حسان سرحان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192113وفً تارٌخ  221472كوثر عبدالعزٌز عطٌه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192132وفً تارٌخ  221532لداٌم محمود عٌسً عبدالباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192132وفً تارٌخ  188628محمود اسماعٌل احمد اسماعٌل عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 صالشركة , وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192121وفً تارٌخ  221493دمحم رفعت هاشم زكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 22192126وفً تارٌخ  221455حسٌن دمحم حسن احمد دمحم حسٌن تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  221527احمد دمحم مصطفً لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192112وفً تارٌخ  197512مؤمن احمد دمحم اسماعٌل مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  221499 فوزي خلٌفة محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192122وفً تارٌخ  221521حسٌن ابراهٌم صبحً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفً تارٌخ  221528مادر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن عبدال -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192129وفً تارٌخ  221463دمحم السٌد عبدالرحمن علً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192114وفً تارٌخ  221473المولً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح فوزي عبد -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192116وفً تارٌخ  196259فاطمة فؤاد حنفى عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221457، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابراهٌم رفاعً  -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  221488دمحم سمٌر عبدالسمٌع متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192127وفً تارٌخ  221518رد ،  سبك لٌده برلم   محمود جابر علً عبدربه ، تاجر ف -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192127وفً تارٌخ  221514محمود دمحم الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221481ٌل عوض هللا اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رومانً ام -رومانً لالدوات المنزلٌة  -  82

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22192117

تم تعدٌل نوع 22192122وفً تارٌخ  221443حسام دمحم ابراهٌم الدسولً دمحم ابراهٌم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 صالشركة , وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192129وفً تارٌخ  221528صابر حمدي علً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

وفً  221483حسن فضل انور منصور عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الفضل لالنتاج الحٌوانً و لاللبان  -  83

 وع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل ن22192117تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192123وفً تارٌخ  221452احمد دمحم احمد الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22192127وفً تارٌخ  221519عباس رمضان دمحم زكً خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192128وفً تارٌخ  221522دمحم عبدالحلٌم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ22192123وفً تارٌخ  221523علً ٌوسؾ دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192132وفً تارٌخ  221532جمال الدٌن دمحم رجب دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192121وفً تارٌخ  221496عبدالرحمن دمحم ابراهٌم جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22192122وفً تارٌخ  221442حسام السٌد دمحم ابوشعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192115وفً تارٌخ  221476طارق السٌد سالم الطنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  221451رانٌا نصر دمحم الروبً نصر ) الروبً لتنمٌة المهارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 ة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشرك22192123

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192128وفً تارٌخ  221523دمحم صالح عبدالرحمن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش22192121وفً تارٌخ  221492شعبان سعٌد ؼنٌمً دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22192115وفً تارٌخ  193872عالء محمود مصطفً عبدهللا السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ٌده برلم   احمد فهٌم علً عبدالصادق محجوب ، تاجر فرد ،  سبك ل -فهٌم لالستثمار العماري و المماوالت العمومٌه  -  96

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22192127وفً تارٌخ  221516

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مشؽل  129262ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22192121،  فى تارٌخ :   -  1

 خالد عمر دمحم لندٌل   -لندٌل للمالبس الجاهزة 

الى: اضافة السمة التجارٌة / الجمرن لتجارة  221433تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  2

 االخشاب  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / ممهً  67639تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  3

 صالح منصور ناٌل عبدهللا   -صالح ناٌل 

 -بان ستٌل  الى: ٌعدل االسم التجارى الى / 125521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  4

 مكاوى  

الى: اضافة االسم التجاري / ولٌد للتحؾ و  178442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192128،  فى تارٌخ :   -  5

 ولٌد ٌوسؾ احمد محمود   -االنتٌكات 

دٌل السمة التجارٌة لتصبح / سٌنالكو الى: تع 193229تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  6

 لتصنٌع االحذٌة  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / احمد  164436تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192112،  فى تارٌخ :   -  7

 نور الدٌن احمد دمحم عٌد  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكتب  164436ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد22192112،  فى تارٌخ :   -  8

 النور للتخلٌص الجمركً  

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح / جمال  159718تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192112،  فى تارٌخ :   -  9

 توحٌد ؼطانً دمحم  

الى: تعدٌل السمة التجاري لتصبح / رٌتشى  187882ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22192114ٌ،  فى تارٌخ :   -  12

 للتصدٌر وتصنٌع وتجاره االثاث  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  222967تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192114،  فى تارٌخ :   -  11

 فروجً  

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   221122لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا22192114،  فى تارٌخ :   -  12

الى: اضافة االسم التجاري / الطلخاوي  161378تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192114،  فى تارٌخ :   -  13

 للرحالت  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   161378مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم22192114،  فى تارٌخ :   -  14

الى: اضافة السمة التجارٌة / المصري  172113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192116،  فى تارٌخ :   -  15

 ترافٌل  

 الى: السمة التجارٌة / كاوتش مصر   172387تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192117،  فى تارٌخ :   -  16

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  187743تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192117،  فى تارٌخ :   -  17

 (  الؽمري استٌل ) ابراهٌم زاٌد ؼمري 

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   172113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192117،  فى تارٌخ :   -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: اضافة السمة التجارٌة / هوم سرفٌس   188642تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192121،  فى تارٌخ :   -  19

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / احمد  184282تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  22

 صمر للمماوالت العمومٌه  

الى: تعدٌل االسم التجاري الً / الؽٌطً  187619تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  21

 للنمل و التشٌٌد و البناء  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   187619تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192122،  فى تارٌخ :   -  22

الى: تعٌد السمة التجارٌة الً / الفتح  192222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  23

 للمماوالت  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   164324تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  24

الى: تعدٌل االسم االتجاري الً / عزام كار  189755تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192123،  فى تارٌخ :   -  25

 للٌموزٌن و الرحالت  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / بن االصٌل   193522أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت22192123،  فى تارٌخ :   -  26

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / سً مارٌن  199874تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192127،  فى تارٌخ :   -  27

 للتورٌدات البحرٌة  

 -الى: تعدٌل االسم التجاري الً / هانً تن  198457ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22192129ٌ،  فى تارٌخ :   -  28

 هانً جمال الدٌن حسن عوض  

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   198457تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: اضافة السمة التجارٌة / عصٌر مكه   182429دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع22192129،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تصحٌح االسم التجاري لٌصبح /  175995تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192129،  فى تارٌخ :   -  31

 صفوت احمد دمحم سلمان  

الى: تعدٌل االسم التجارى الً / مكتب  194389سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا22192132،  فى تارٌخ :   -  32

 مصطفً فتحً للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / دونها   222927تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192132،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: اضافة السمة التجارٌة / انا مٌكس   221526لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا22192132،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: اضافة السمة التجارٌة / ارتو   221463تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  35

الى: اضافة السمة التجارٌة / سان دٌفوه  123231لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا22192131،  فى تارٌخ :   -  36

Sans Defauts   

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  196283تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  37

 الشاعر  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشاعر  196283دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم22192131ٌ،  فى تارٌخ :   -  38

 ساره حبشً دمحم رجب   -

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الشاعر  184415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192131،  فى تارٌخ :   -  39

 خالد احمد عطٌه دمحم دمحم   -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  184415التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم22192131،  فى تارٌخ :   -  42

 الشاعر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 164436برلم       22192112احمد نور الدٌن احمد دمحم عٌد   ، تارٌخ :  -  1

 164436برلم       22192112احمد نور الدٌن احمد دمحم عٌد   ، تارٌخ :  -  2

 159718برلم       22192112جمال توحٌد ؼطانً دمحم   ، تارٌخ :  -  3

 159718برلم       22192112جمال توحٌد ؼطانً دمحم   ، تارٌخ :  -  4

 171277برلم       22192116نادٌة احمد بولوسه   ، تارٌخ :  -  5

 175995برلم       22192129صفوت احمد دمحم سلمان   ، تارٌخ :  -  6

 175995برلم       22192129صفوت احمد دمحم سلمان   ، تارٌخ :  -  7

 191942برلم       22192129عبدالمحسن السٌد علً حسٌن   ، تارٌخ :  -  8

 166252برلم       22192131عماد الدٌن بهجت عثمان النمٌب   ، تارٌخ :  -  9

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 181272برلم       22192112عمر سعٌد احمد حسن المصري ، تارٌخ : 3   -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 السجل التجارى شركات   تعدٌالت 

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    133268شركة اوالد المصرى للمماوالت )سعٌد و مصطفى المصرى(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

و  2218م لسنة  2625مصدق علً تولٌعاته برلم  2217/1/1لسجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ تم محو/شطب ا   22192128

 تم فسخ الشركة و تفصٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2219لسنة  12ملخصه مسجل برلم 

، وفى تارٌخ    133268شركة اوالد المصرى للمماوالت سعٌد جابر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

و  2218م لسنة  2625مصدق علً تولٌعاته برلم  2217/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ    22192128

 تم فسخ الشركة و تفصٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2219لسنة  12ملخصه مسجل برلم 

   188242من  سبك لٌدها برلم : محمود جابر على عبد ربه وشرٌكه رمضان دمحم عبد السالم ) روما للموباٌل (  ، شركة تضا   - 3

فً  1791ملخصه مسجل برلم  2216/1/12تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192114، وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2218/12/26

، وفى تارٌخ    222525المجموعة العربٌة للمالحة والتجارة ) احمد حامد وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

شركات  2219لسنة  16ملخصه مسجل برلم  2218/5/25تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192122

 ٌتها نهائٌاتم فسخ الشركة و تصف -ؼرب اسكندرٌة و مشهر عنه 

   22192121، وفى تارٌخ    94423شركة النجار للمالحة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -عبدالمادر النجار و شركاة    - 5

 تم محو/شطب السجل  

ى تارٌخ ، وف   94423شركه النجار للمالحه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -عبدالمادر النجار و شركاة  2عدل الى م    - 6

 تم محو/شطب السجل     22192121

تم محو/شطب    22192122، وفى تارٌخ    142391حسٌن ابراهٌم صبحى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

تم فسخ الشركة و تصفٌتها  -ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2219/1/22السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 و اصبحت منشأة فردٌة باسم / حسٌن ابراهٌم صبحً نهائٌا

تم    22192122، وفى تارٌخ    196262دمحم محمود دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -ماجٌستٌن    - 8

توثٌك اكادٌمٌة  2218ص لسنة  2124مصدق علً تولٌعاته برلم  2218/9/22محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤره فً 

تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و تحوٌلها منشأة فردٌة باسم / دمحم دمحم  -لنمل البحري باالسكندرٌة ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه ا

 محمود دمحم

تم محو/شطب    22192122، وفى تارٌخ    222596احمد دمحم عبدهللا و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 -شركات ؼرب اسكندرٌة و مشهر عنه  2219/1/6فً  4ملخصه مسجل برلم  2218/12/23فسخ مؤرخ فً السجل  بموجب عمد 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌه باسم / احمد دمحم عبداللع

، وفى    195352 احمد حسٌن بدر عبد الحمٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :-كلرز لالستٌراد والتصدٌر   - 12

و  2218لسنة  1569ملخصه مسجل برلم  2218/11/12تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    22192127تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -مشهر عنه 

   22192127تارٌخ  ، وفى   164656البنا لالتصاالت ولٌد حنفً دمحم حسٌن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

توثٌك محرم بن  2219/1/12فً  229مصدق علً تولٌعاته برلم  2213/6/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، وفى    197221نهى الضاوى وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -الضاوى لبٌع المشروبات الساخنة والبارده    - 12

توثٌك  2219لسنة  621ثابت التارٌخ برلم  2219/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب ؼمد فسخ مؤرخ    22192128تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -الدخٌلة ؼٌرمسجل و ؼٌر مشهر عنه 

، وفى    197221ن  سبك لٌدها برلم : نهى الضاوى وشركاها  ، شركة تضام -الضاوى لبٌع المشروبات الساخنة والبارده    - 13

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فشخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا   22192128تارٌخ 

، وفى تارٌخ    135488ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 -ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  2219/1/1جل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً تم محو/شطب الس   22192129

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    179964دمحم صابر عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 2219ع لسنة  463مصدق علً تولٌعاته برلم  2218/12/31مؤرخ فً  تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ   22192131

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك االسكندرٌة النموذجً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  182331ه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الشركه المتحده للتجاره والصٌانه ) السٌد عبد العظٌم ابراهٌم وشرٌك -  1

 جنٌه   2222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192121تارٌخ   ،

وفً  182331الشركه المتحده للتجاره والصٌانه ) السٌد عبد العظٌم ابراهٌم وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192121تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  22192123وفً تارٌخ   ، 144856السٌد احمد ابراهٌم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   22222220222لمال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

وفً تارٌخ    144856السٌد احمد ابراهٌم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -الرامار للتوكٌالت المالحٌه  -  4

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192123،

تم  22192123وفً تارٌخ   ، 88111محمود ابراهٌم محمود وشرٌكةعلى ابراهٌم محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   15222220222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 22192123وفً تارٌخ   ، 88111، سبك لٌدها برلم ،  شركة محمود و على  ابراهٌم محمود للمماوالت العامة شركة تضامن -  6

 جنٌه   15222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192123وفً تارٌخ   ، 88111شركة محمود ابراهٌم محمود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   15222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ 

وفً تارٌخ    88111شركة محمود ابراهٌم محمود وشركاه للمماوالت العامة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   15222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192123،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22192126وفً تارٌخ   ، 179489سعٌد ابراهٌم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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تم تعدٌل رأس المال ,  22192126، وفً تارٌخ   149952اشرؾ حماد سلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192126وفً تارٌخ   ، 149952اشرؾ حماد سلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192126وفً تارٌخ   ، 179331دمحم حمدى ابراهٌم مختار وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   22222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    179331رٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حمدي ابراهٌم وش -  13

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192126،

وفً تارٌخ    179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  14

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192128،

ى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متول -  15

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

تارٌخ    وفً 179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  17

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192128،

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  18

أس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل ر 22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  19

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

وفً تارٌخ    179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  22

 ه جنٌ  522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192128،

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  21

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ٌعدل االسم التجارى  -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192128وفً تارٌخ   ، 179974،

 جنٌه   522220222،

تم تعدٌل  22192129وفً تارٌخ   ، 222328سبك لٌدها برلم ،مصطفً مجدي السٌد صالح و شركاه شركة تضامن  ،  -  23

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192112وفً تارٌخ   ، 199785عالء الدٌن احمد السٌد احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ
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وفً تارٌخ    182526ٌعموب راشد ٌعموب جرجس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -دمحم حموده رزق دمحم  -  25

 ه جنٌ  22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192112،

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها شركة تضامن  ، سبك  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  26

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192112وفً تارٌخ   ، 182526لٌدها برلم ،

 جنٌه   22222220222،

وفً تارٌخ    182526ٌعموب راشد ٌعموب جرجس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -وده رزق دمحم دمحم حم -  27

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192112،

ٌعموب جرجس و شرٌكتها شركة تضامن  ، سبك بوال ٌعموب راشد  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  28

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192112وفً تارٌخ   ، 182526لٌدها برلم ،

 جنٌه   22222220222،

وفً تارٌخ    182526ٌعموب راشد ٌعموب جرجس توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -دمحم حموده رزق دمحم  -  29

 جنٌه   22222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192112،

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  32

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192112وفً تارٌخ   ، 182526لٌدها برلم ،

 جنٌه   22222220222،

تم تعدٌل رأس  22192112وفً تارٌخ   ، 165132فولٌه مٌخائٌل جرجس وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   45220222،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس المال ,  22192115وفً تارٌخ   ، 199413دمحم عنتر ؼرٌب و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   122220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    199413توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل السم التجاري لٌصبح / احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال و شركاه -  33

 جنٌه   122220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192115،

ل , تم تعدٌل رأس الما 22192115وفً تارٌخ   ، 134125ٌونس  محمود  دمحم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   622220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192115وفً تارٌخ   ، 134125ٌونس  محمود  دمحم  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   622220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192115وفً تارٌخ   ، 134125محمود  دمحم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،  ٌونس -  36

 جنٌه   622220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    187482لم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم خٌري فرج امٌن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  37

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192116،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192116وفً تارٌخ   ، 187482فرج امٌن دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   522220222ل لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,  22192117وفً تارٌخ   ، 183374دمحم خلٌل ابراهٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   6222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    183374 خلٌل ابراهٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم -شركة االوائل للخدمات التعلٌمٌة  -  42

 جنٌه   6222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192117،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم خلٌل ابراهٌم و شركاه( توصٌة - A . P .Sٌعدل االسم التجارى للمركز العام لٌصبح )شركة االوائل للخدمات التعلٌمٌة  -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  22192117وفً تارٌخ   ، 183374بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   6222220222رأس مالها ،

دمحم و لبٌص العربً دمحم وورثة / بدوي عبدالرحٌم دمحم لبٌصً وشركاه وورثة / لبٌصً دمحم لبٌصً و عنهم موزة عبدالحفٌظ  -  42

تم تعدٌل  22192117وفً تارٌخ   ، 126474دمحم لبٌصً و عنهم عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   122220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22192117وفً تارٌخ   ، 126474عبد الرحٌم  لبٌصى  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   122220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122خ   ،وفً تارٌ 117913عزه زؼلول عبدالعزٌز وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   22222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122وفً تارٌخ   ، 117913تعدل الى / رأفت صمر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   22222220222مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تعدٌل اسم الشركه التجارى لٌصبح/شركه هارتى تورز للسٌاحه)رأفت دمحم عبد المعبود وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  46

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192122وفً تارٌخ   ، 117913برلم ،

 جنٌه   22222220222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192122وفً تارٌخ   ، 117913" هدى فؤاد وشركاها " شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   22222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122ً تارٌخ   ،وف 117913عزه زؼلول عبدالعزٌز وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  48

 جنٌه   22222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122وفً تارٌخ   ، 117913تعدل الى / رأفت صمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   22222220222بح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تعدٌل اسم الشركه التجارى لٌصبح/شركه هارتى تورز للسٌاحه)رأفت دمحم عبد المعبود وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  52

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22192122وفً تارٌخ   ، 117913برلم ،

 جنٌه   22222220222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192122وفً تارٌخ   ، 117913" هدى فؤاد وشركاها " توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   22222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122وفً تارٌخ   ، 117913عزه زؼلول عبدالعزٌز وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   22222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192122وفً تارٌخ   ، 117913تعدل الى / رأفت صمر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   22222220222المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تعدٌل اسم الشركه التجارى لٌصبح/شركه هارتى تورز للسٌاحه)رأفت دمحم عبد المعبود وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  54

الها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م 22192122وفً تارٌخ   ، 117913برلم ،

 جنٌه   22222220222،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192122وفً تارٌخ   ، 117913" هدى فؤاد وشركاها " توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   22222220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  187492ان البهى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم سعٌد رمض-الفراعنه للمماوالت واالعمال الهندسٌه -  56

 جنٌه   2222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192121تارٌخ   ،

فً تارٌخ   و 195265تعدٌل االسم التجاري الً / بخٌت دمحم بخٌت و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  57

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192122،

تم تعدٌل  22192122وفً تارٌخ   ، 195265وسام سالم عبدالرازق سالم وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   1222220222ال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

وفً تارٌخ    195265تعدٌل االسم التجاري الً / بخٌت دمحم بخٌت و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192122،

تم تعدٌل  22192122وفً تارٌخ   ، 195265عبدالرازق سالم وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،وسام سالم  -  62

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192123ٌخ   ،وفً تار 197133سامح احمد دمحم احمد شحاته و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192123وفً تارٌخ   ، 197133سامح احمد دمحم احمد شحاته و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   1222220222ٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال  22192127وفً تارٌخ   ، 114848دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   522220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22192127وفً تارٌخ   ، 114848، سبك لٌدها برلم ،  دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه شركة تضامن -  64

 جنٌه   522220222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22192127وفً تارٌخ   ، 114848دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   522220222شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس  22192127وفً تارٌخ   ، 155229طه الفرؼل احمد احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192127وفً تارٌخ   ، 155229احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، طه الفرؼل احمد -  67

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس تم ت 22192127وفً تارٌخ   ، 189648أحمد عبود السٌد عبود وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  68

 جنٌه   622220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192127وفً تارٌخ   ، 186127هشام دمحم بكر و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   115220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22192128وفً تارٌخ   ، 143328كنر لالطارات احمد دمحم كنر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  72

 جنٌه   1522220222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192128فً تارٌخ   ،و 143328دمحم احمد دمحم كنر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  71

 جنٌه   1522220222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كنر لالطارات  -  72

 جنٌه   1522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192128تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -كنر لالطارات تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /  -  73

 جنٌه   1522220222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192128تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  22192128وفً تارٌخ   ، 193218شركة عٌاد صبحً عٌاد و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  74

 جنٌه   522220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192128وفً تارٌخ   ، 193218شركة عٌاد صبحً عٌاد و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  75

 جنٌه   522220222مال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس  22192132وفً تارٌخ   ، 184422اوالد حفنى لالدوات الكهربائٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  76

 جنٌه   222220222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

   العنوان   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الشركه المصرٌه االلمانٌه للصناعات الدلٌمه و التشكٌل باللٌزر ) مارباخ مصر ( ش . م .  م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  1

 11,  12,  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / لطعه رلم  22192121وفً تارٌخ  136514برلم    

 -منطمه الورش  13بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192126وفً تارٌخ  179489سعٌد ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 بدون 35تنظٌم بحاره رلم  12شارع النبً دنٌال ) خلؾ شركة التامٌن االهلٌة (  33الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / العمار خلؾ 

 لسم  -اسم 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس  22192128وفً تارٌخ  179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

كوم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً  22192128وفً تارٌخ  179974

  -لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة  حمادة و نشاطه / محطة

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  5

 - ALSمدرسة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس شارع  22192128

 لسم 

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  6

كوم حمادة و نشاطه / محطة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً  22192128

  -و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة  لفرز و تعبئة

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس 22192128وفً تارٌخ  179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

كوم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً  22192128وفً تارٌخ  179974

  -نشاطه / محطة لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة حمادة و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

/ ابراج االسراء الدور الخامس تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  22192128وفً تارٌخ  179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

كوم  -مادة ؼزبة السعدنً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم ح 22192128وفً تارٌخ  179974

  -حمادة و نشاطه / محطة لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  11

 - ALSنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس شارع مدرسة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الع 22192128

 لسم 

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  12

كوم حمادة و نشاطه / محطة  -لسعدنً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة ا 22192128

  -لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

عدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ت 22192128وفً تارٌخ  179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

كوم  -فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح  22192128وفً تارٌخ  179974

  -حمادة و نشاطه / محطة لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس تم تعدٌ 22192128وفً تارٌخ  179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

كوم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً تم تعدٌل  22192128وفً تارٌخ  179974

  -حمادة و نشاطه / محطة لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  17

 - ALSتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس شارع مدرسة  22192128

 لسم 

وفً تارٌخ  179974دمحم السٌد متولى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  18

كوم حمادة و نشاطه / محطة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً  تم تعدٌل العنوان , 22192128

  -لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ابراج االسراء الدور الخامس  22192128تارٌخ  وفً 179974

 لسم  - ALSشارع مدرسة 

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

كوم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / كوم حمادة ؼزبة السعدنً  22192128خ وفً تارٌ 179974

  -حمادة و نشاطه / محطة لفرز و تعبئة و تجهٌز الحاصالت الزراعٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22192129وفً تارٌخ  198442احمد فاروق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع السوق المدٌم اوسٌم و نشاطه / مكتب رحالت و متعهد بنمل عمال و مدٌر الفرع / احمد 

 رواد للرحالتفاروق حسنٌن و السمة التجارٌة / ال

تم تعدٌل  22192112وفً تارٌخ  199785عالء الدٌن احمد السٌد احمد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 لسم  -شارع النبً دنٌال  49العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

ماجد صالح عطا هللا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -التجارهتعدل اسم الشركه الى / شركه دلتا للتورٌدات الهندسٌه و -  23

طرٌك اسكندرٌة  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو  22192113وفً تارٌخ  169242برلم    

 لسم  -الماهرة الصحراوي مرؼم الصناعٌة خلؾ مصنع الٌكس ستٌل 

تم تعدٌل  22192113وفً تارٌخ  169242عبدالملن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ماجد صالح عطاهللا -  24

طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم الصناعٌة خلؾ مصنع  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

 لسم  -الٌكس ستٌل 

/ لبٌصً دمحم لبٌصً و عنهم موزة عبدالحفٌظ دمحم و لبٌص العربً دمحم وورثة / بدوي عبدالرحٌم دمحم لبٌصً وشركاه وورثة  -  25

تم تعدٌل  22192117وفً تارٌخ  126474دمحم لبٌصً و عنهم عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

العصافرة  -بدالعزٌز المتفرع من شارع المعهد الدٌنً شارع عمر بن ع 3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

 لسم -لبلً 

تم تعدٌل العنوان ,  22192117وفً تارٌخ  126474عبد الرحٌم  لبٌصى  وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 لسم -العصافرة لبلً  -هد الدٌنً شارع عمر بن عبدالعزٌز المتفرع من شارع المع 3وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  22192121وفً تارٌخ  173237شركة خلٌفة صالح حسن صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

ن و لسم العامرٌة و نشاطه / التسمٌ -المرٌة البٌضاء مهندسٌن النهضة  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الفنجري 

 دائم 173237و لٌد برلم تابع  574الحالب و اودع برلم 

تم تعدٌل  22192121وفً تارٌخ  173237شركة خلٌفة صالح حسن صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

عامرٌة و نشاطه / التسمٌن و لسم ال -المرٌة البٌضاء مهندسٌن النهضة  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الفنجري 

 دائم 173237و لٌد برلم تابع  574الحالب و اودع برلم 

تم تعدٌل  22192123وفً تارٌخ  197133سامح احمد دمحم احمد شحاته و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

و لٌد برلم تابع  696سٌدي جابر و اودع برلم  لسم -طرٌك الحرٌة  322العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 197133

تم تعدٌل  22192123وفً تارٌخ  197133سامح احمد دمحم احمد شحاته و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

و لٌد برلم تابع  696لسم سٌدي جابر و اودع برلم  -طرٌك الحرٌة  322العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

 دائم 197133

تم تعدٌل  22192123وفً تارٌخ  222638صابرٌن علً حسن رجب و شركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 لسم  - 1شارع لصر راس التٌن محل رلم  54العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

 143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -كنر لالطارات  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / -  32

لسم باب شرق  -شارع شامبلٌون االزارٌطة  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  22192128وفً تارٌخ 

 دائم 143328و الممٌد برلم تابع  6129و المودع برلم 

 143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كنر لالطارات  -  33

لسم العطارٌن و  -شارع السلطان حسٌن  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع كائن /  22192128وفً تارٌخ 

 دائم 143328و لٌد برلم تابع  761اودع برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كنر لالطارات  -  34

لسم باب شرق  -شارع شامبلٌون االزارٌطة  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  22192128وفً تارٌخ 

 دائم 143328و الممٌد برلم تابع  6129و المودع برلم 

 143328دمحم احمد دمحم كنر و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / كنر لالطارات  -  35

ارٌن و لسم العط -شارع السلطان حسٌن  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع كائن /  22192128وفً تارٌخ 

 دائم 143328و لٌد برلم تابع  761اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192128وفً تارٌخ  143328دمحم احمد دمحم كنر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

و الممٌد برلم تابع  6129لسم باب شرق و المودع برلم  -شارع شامبلٌون االزارٌطة  22وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

 دائم 143328

تم تعدٌل العنوان ,  22192128وفً تارٌخ  143328دمحم احمد دمحم كنر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 143328و لٌد برلم تابع  761لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع السلطان حسٌن  21وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع كائن / 

 مدائ

تم تعدٌل  22192128وفً تارٌخ  143328كنر لالطارات احمد دمحم كنر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

و الممٌد  6129لسم باب شرق و المودع برلم  -شارع شامبلٌون االزارٌطة  22العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

 دائم 143328برلم تابع 

تم تعدٌل  22192128وفً تارٌخ  143328نر لالطارات احمد دمحم كنر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ك -  39

و لٌد برلم تابع  761لسم العطارٌن و اودع برلم  -شارع السلطان حسٌن  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع كائن / 

 دائم 143328

محمود دمحم محمود ابو شوشه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -بناء والصناعات الخشبٌه شركه اسكندرٌه العمال ال -  42

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع انتاجً للشركة بالعنوان / مدٌنة برج  22192128وفً تارٌخ  135948برلم    

 دائم 135948و لٌد برلم تابع  771و اودع برلم  12ب بلون  17المنطمه الثالثه لطعه  -العرب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 144856السٌد احمد ابراهٌم حسٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / اصالح و صٌانة السفن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:22192123وفً تارٌخ 

السٌد احمد ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / اصالح و صٌانة السفن ،   -الرامار للتوكٌالت المالحٌه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192123وفً تارٌخ  144856سبك لٌدها برلم   

عدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تورٌدات عامه فً مجال النشاط و نمل و مماوالت سعٌد ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  ت -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192126وفً تارٌخ  179489لحساب الؽٌر و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

مطور بلدى النتاج الخبز ،  سبك  عادل مهران علً حسن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192129وفً تارٌخ  159558لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صالح مهران على حسن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مخبز االندلس بلدى آلى مطور  -  5

تم تعدٌل 22192129وفً تارٌخ  159558ى النتاج الخبز ،  سبك لٌدها برلم   ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى مطور بلد

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

صالح مهران على حسن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى  -مخبز االندلس بلدى آلى كامل  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192129وفً تارٌخ  159558مطور بلدى النتاج الخبز ،  سبك لٌدها برلم   

ة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى مطور بلدى النتاج الخبز ،  سبك عادل مهران علً حسن وشركاه ، توصٌ -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192129وفً تارٌخ  159558لٌدها برلم   

تعدٌل   صالح مهران على حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مخبز االندلس بلدى آلى مطور  -  8

تم تعدٌل 22192129وفً تارٌخ  159558ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى مطور بلدى النتاج الخبز ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 صالح مهران على حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / مخبز آلى -مخبز االندلس بلدى آلى كامل  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192129وفً تارٌخ  159558مطور بلدى النتاج الخبز ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم خٌري فرج امٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تجهٌز و  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192116وفً تارٌخ  187482م   تجارة االلطان ،  سبك لٌدها برل

فرج امٌن دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تجهٌز و تجارة االلطان ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192116وفً تارٌخ  187482

( ، توصٌة بسٌطة  حك كفاله الؽٌر ،  سبك  I-C-Fكرٌم عشماوى وشركاه )  -العالمٌه لتصنٌع وتسوٌك االوناش والمعدات -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192122وفً تارٌخ  135252لٌدها برلم   

تم 22192122وفً تارٌخ  135252سبك لٌدها برلم    كرٌم فتحى عشماوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حك كفاله الؽٌر ،  -  13

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 22192122وفً تارٌخ  135252كرٌم فتحى عشماوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حك كفاله الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

د عبود وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / استؽالل ادارة التصوٌر الفوتؽرافً و تصوٌر المستندات و أحمد عبود السٌ -  15

تم تعدٌل النشاط , 22192127وفً تارٌخ  189648اضافة استؽالل لاعات االفراح و مالعب الكرة الخماسٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ب و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة باضافة نشاط / بٌع اجهزة و المالبس الرٌاضٌة و حسام الدٌن ابوطال -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192127وفً تارٌخ  221285ادارة الصاالت الرٌاضٌة ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  155229/ االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   طه الفرؼل احمد احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192127

وفً تارٌخ  155229طه الفرؼل احمد احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 طةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بس22192127ٌ

دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر و التخلٌص الجمركً ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192127وفً تارٌخ  114848

صدٌر و التخلٌص الجمركً ،  سبك لٌدها برلم   دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / الت -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22192127وفً تارٌخ  114848



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر و التخلٌص الجمركً ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تع22192127وفً تارٌخ  114848

شركة عٌاد صبحً عٌاد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  خذؾ نشاط / االستٌراد و اضافة نشاط / التورٌدات فً مجال النشاط ،   -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192128وفً تارٌخ  193218سبك لٌدها برلم   

بحً عٌاد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  خذؾ نشاط / االستٌراد و اضافة نشاط / التورٌدات فً مجال النشاط ،  شركة عٌاد ص -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192128وفً تارٌخ  193218سبك لٌدها برلم   

عدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / انتاج دواجن و المصطفى لالنتاج الداجنى / م .  وائل ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ت -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192129وفً تارٌخ  147295تصنٌع اعالؾ ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  الكٌان المانونً    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22192129وفً تارٌخ  128364خلفاء ممدوح احمد سٌد احمد ؼازى ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ٌل الكٌان المانونى  , تم تعد22192129وفً تارٌخ  128364خلفاء ممدوح احمد سٌد احمد ) فوماهوم ( ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 22192112وفً تارٌخ  182526ٌعموب راشد ٌعموب جرجس ، سبك لٌدها برلم    -دمحم حموده رزق دمحم  -  3

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة22192112وفً تارٌخ  182526

تم تعدٌل الكٌان 22192122وفً تارٌخ  195265رلم   تعدٌل االسم التجاري الً / بخٌت دمحم بخٌت و شركاه ، سبك لٌدها ب -  5

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192122وفً تارٌخ  195265وسام سالم عبدالرازق سالم وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22192123وفً تارٌخ  197133كته ، سبك لٌدها برلم   سامح احمد دمحم احمد شحاته و شرٌ -  7

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22192127وفً تارٌخ  114848دمحم ابراهٌم مصطفى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  179331شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192126،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / دمحم حمدي ابراهٌم وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  192292م الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اس  22192128،  فى تارٌخ :   -  2

 دمحم دمحم حسن احمد وشرٌكه -لٌصبح / شركة اسكندرٌة لصٌانة السٌارات االلمانٌة 

الى: ٌعدل االسم التجارى  179974توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192128،  فى تارٌخ :   -  3

 عاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكهلٌصبح / ) الس

الى: ٌعدل االسم التجارى  179974شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192128،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه

الى: ٌعدل االسم التجارى  179974تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة  22192128،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه

 الى: تعدٌل االسم التجاري 159558شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192129،  فى تارٌخ :   -  6

 صالح مهران على حسن وشركاه -لٌصبح / مخبز االندلس بلدى آلى مطور 

الى: تعدٌل االسم التجاري  159558توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192129،  فى تارٌخ :   -  7

 صالح مهران على حسن وشركاه -لٌصبح / مخبز االندلس بلدى آلى مطور 

الى: تعدٌل االسم التجاري  182526توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192112تارٌخ : ،  فى   -  8

 بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها -لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم 

الى: تعدٌل االسم التجاري  182526شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192112،  فى تارٌخ :   -  9

 بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها -لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم 

الى: تعدٌل االسم التجاري  182526شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192112،  فى تارٌخ :   -  12

 راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها بوال ٌعموب -لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم 

الى: تعدٌل السم التجاري  199413توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192115،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  199316الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   22192116،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح / دمحم عاطؾ عبد الرحمن سٌد و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم  187482توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192116،  فى تارٌخ :   -  13

 التجاري لٌصبح / دمحم خٌري فرج امٌن و شركاه

الى: عبدالرحٌم دمحم  126474شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192117خ : ،  فى تارٌ  -  14

لبٌصً وشركاه وورثة / لبٌصً دمحم لبٌصً و عنهم موزة عبدالحفٌظ دمحم و لبٌص العربً دمحم وورثة / بدوي دمحم لبٌصً و عنهم 

 عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً

الى: تعدٌل االسم  195265توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192122 ،  فى تارٌخ :  -  15

 التجاري الً / بخٌت دمحم بخٌت و شركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل االسم التجاري  195265شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192122،  فى تارٌخ :   -  16

  بخٌت و شركاهالً / بخٌت دمحم

الى: تعدٌل االسم التجاري  143328شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192128،  فى تارٌخ :   -  17

 دمحم احمد دمحم كنر و شركاه -لٌصبح / كنر لالطارات 

الى: تعدٌل االسم التجاري  143328الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   22192128،  فى تارٌخ :   -  18

 دمحم احمد دمحم كنر و شركاه -لٌصبح / كنر لالطارات 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فً  2218لسنة  1958دمحم عبدالعزٌز متولً احمد متولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب لرار رلم  -  1

مادة اولً : انهاء تكلٌؾ السٌد د.ن / دمحم عبدالعزٌز  -و المعتمد من وزارة البترول و الثروة المعدنٌة تم االتً : 2218/12/17

وظٌفة رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب لشركة الشرق االوسط لتكرٌر البترول ) من المٌام باعمال  -متولً احمد متولً 

وعودته لشؽل وظٌفته االصلٌة خبٌر بمستوي مساعد رئٌس شركة بالشركة  -مٌدور ( و انهاء عضوٌته من مجلس ادارة الشركة 

 122229برلم       22192121ٌد د.ن ، تارٌخ : مادة ثانٌة : نمل الس -الهندسٌة للصناعات البترولٌة و الكٌماوٌة ) انبً ( 

خبٌر بمستوي  -دمحم عبدالعزٌز متولً احمد متولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / دمحم عبدالعزٌز متولً احمد متولً  -  2

مساعد رئٌس شركة  لشؽل وظٌفة خبٌر بمستوي -مساعد رئٌس شركة بالشركة الهندسٌة للصناعات البترولٌة و الكٌماوٌة ) انبً ( 

خبٌر بمستوي  -مادة ثالثة : ندب السٌد د.ن / دمحم عبدالعزٌز متولً احمد متولً  -بشركة الشرق االوسط لتكرٌر البترول ) مٌدور ( 

للعمل بشركة البتروكٌماوٌات المصرٌة و تكلٌفه للمٌام  -مساعد رئٌس شركة بشركة الشرق االوسط لتكرٌر البترول ) مٌدور ( 
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مالت او مستندات التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعا

بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء او 

 88111برلم       22192123المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  ش -  51

حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و 

التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او  المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك

مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء 

 88111برلم       22192123او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن /  على محمود -  52

حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و 

منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او  المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان

مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء 

 88111برلم       22192123او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  53

حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و 

علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او المماصة و التولٌع 

مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء 

 88111برلم       22192123حكومٌة ، تارٌخ :  او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة

على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن /  -  54

اء الرهن و حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجر

المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او 

مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء 

 88111برلم       22192123ر او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : او المرو

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن  -  55

نفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و المماصة و محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او م

التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او مستندات 

التشٌٌد و البناء او بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً 

 88111برلم       22192123المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن  -  56

محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و المماصة و 

ابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او مستندات التولٌع علً طلبات اصدار خط

بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء او 

 88111برلم       22192123المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  57

/ حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و 

ماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او الم

مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء 

 88111برلم       22192123مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ :  او المرور او اي جهه او

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  58

و كذلن لهما حك اجراء الرهن و  / حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن

المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او 

د و البناء مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌ

 88111برلم       22192123او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  59

ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و  / حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود

المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او 

او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء  مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب

 88111برلم       22192123او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  62

هٌم محمود جاب هللا و ابرهٌم محمود ابراهٌم محمود مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك اجراء الرهن و / حسن محمود ابرا

المماصة و التولٌع علً طلبات اصدار خطابات الضمان منفردٌن او مجتمعٌن و لهما حك التولٌع عن الشركة علً اي تعامالت او 

بالتامٌنات االجتماعٌة او الضرائب او االتحاد المصري لمماولً التشٌٌد و البناء  مستندات بنكٌة منفردٌن او مجتمعٌن و كذلن التولٌع

 88111برلم       22192123او المرور او اي جهه او مؤسسة او ادارة حكومٌة ، تارٌخ : 

او من ٌنوب  حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن -  61

 88111برلم       22192123عنهما او عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب  -  62

 88111برلم       22192123عنهما او عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب  -  63

 88111برلم       22192123عنهما او عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

ما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب حسن محمود ابراهٌم محمود جاب هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن له -  64

 88111برلم       22192123عنهما او عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او عن اي  -  65

 88111برلم       22192123منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او عن اي  -  66

 88111برلم       22192123منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

ردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كل ذلن لهما فمط منف -  67

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او  -  68

 88111   برلم    22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او  -  69

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

ٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او على محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  كل ذلن لهما فمط منفرد -  72

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او عن اي  -  71

 88111برلم       22192123منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  شرٌن بالعمل  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او عن اي  -  72

 88111برلم       22192123منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او  -  73

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او  -  74

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط منفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او  -  75

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

نفردٌن او مجتمعٌن او من ٌنوب عنهما او ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  كل ذلن لهما فمط م -  76

 88111برلم       22192123عن اي منهما بموجب توكٌل ، تارٌخ : 

 144856برلم       22192123فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  85تاشٌر رلم  -  77

 144856برلم       22192123رٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ : فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج ش 85تاشٌر رلم  -  78

صفوت فاٌز عبده فانوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره و التولٌع لٌصبح للشرٌن / صفوت فاٌز عبده  -  79

اتها المادٌة و المعنوٌة ، تارٌخ : فانوس باضافة ان له الحك فً االلتراض و الحك فً التصرؾ و البٌع لكافة اصول الشركة و مموم

 172625برلم       22192126

الصادر فً  2218لسنة  187طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  82

السٌد المهندس / طلعت ابو تجدٌد تعٌٌن  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2218/12/24

شهور  3النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و لو ذلن لمدة 

وذلن بجانب عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ )  2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 

و ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ : الترامك

 98884برلم       22192126

الصادر فً  2218لسنة  187طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  81

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو  -وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  و المعتمد من 2218/12/24

شهور  3النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و لو ذلن لمدة 

عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ) وذلن بجانب  2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 

الترامكو ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ : 

 98884برلم       22192126

الصادر فً  2218لسنة  187بموجب لرار اداري رلم  طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  -  82

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2218/12/24

شهور  3ة و لو ذلن لمدة النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌ

وذلن بجانب عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ )  2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 

الترامكو ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ : 

 98884لم   بر    22192126

الصادر فً  2218لسنة  187طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  83

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2218/12/24

شهور  3مصفٌا عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و لو ذلن لمدة النصر احمد دمحم اللبودى 

وذلن بجانب عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ )  2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 

ادٌة للشركة فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ : الترامكو ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه الع

 98884برلم       22192126

الصادر فً  2218لسنة  187طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  84

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو  -االتً و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم  2218/12/24

شهور  3النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عاما على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و لو ذلن لمدة 

نمل الخفٌؾ ) وذلن بجانب عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل ال 2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الترامكو ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه العادٌة للشركة فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ : 

 98884برلم       22192126

الصادر فً  2218لسنة  187طلعت ابو النصر احمد دمحم اللبودى  شركة مساهمة  مصفى  بموجب لرار اداري رلم  -  85

تجدٌد تعٌٌن السٌد المهندس / طلعت ابو  -و المعتمد من وزارة لطاع االعمال العام و من الشركة المابضة تم االتً  2218/12/24

شهور  3على شركة النٌل للكبرٌت والمساكن الخشبٌة الجاهزة تحت التصفٌة و لو ذلن لمدة النصر احمد دمحم اللبودى مصفٌا عاما 

وذلن بجانب عمله مصفٌا عاما عن الشركة المصرٌة لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ )  2219/3/31و تنتهً  2219/1/1تبدأ من 

فً الرب اجتماع لادم لها لالعتماد ، تارٌخ :  الترامكو ( تحت التصفٌة , مع العرض علً الجمعٌه العامه العادٌة للشركة

 98884برلم       22192126

برلم       22192126سمر عصام حسن ولى الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  86

179331 

برلم       22192126الشركة ، تارٌخ : سمر عصام حسن ولى الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من  -  87

179331 

برلم       22192126احمد حمدي ابراهٌم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  88

179331 

برلم       22192126احمد حمدي ابراهٌم مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  89

179331 

    22192126دمحم حمدي ابراهٌم مختار ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  92

 179331برلم   

    22192126دمحم حمدي ابراهٌم مختار ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  91

 179331م   برل

حك االدارة والتولٌع عن الشركه  -سمر عصام حسن ولى الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  92

    22192126للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم   

حك االدارة والتولٌع عن الشركه  -سمر عصام حسن ولى الدٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  93

    22192126للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم   

حك االدارة والتولٌع عن الشركه  -مختار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  احمد حمدي ابراهٌم -  94

    22192126للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم   

حك االدارة والتولٌع عن الشركه  -من  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة احمد حمدي ابراهٌم مختار  شركة تضا -  95

    22192126للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم   

حك االدارة والتولٌع عن  -و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  دمحم حمدي ابراهٌم مختار ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر -  96

الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم       22192126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك االدارة والتولٌع عن  -انضمام الشرٌن الً الشركة  دمحم حمدي ابراهٌم مختار ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  97

الشركه للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم حمدي ابراهٌم مختار و احمد حمدي ابراهٌم مختار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 179331برلم       22192126

ا منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة و لها من نٌفٌن عبدالكرٌم احمد سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ٌكون له -  98

التصرفات بوجه عام و بوجه خاص حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض 

مة وبدون تحدٌد الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون و ذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العا

السلطه ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة و المالٌة وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌة كما 

ٌضع رئٌس المجلس االداره الئحة خاصة لتنظٌم اعمال المجلس و اجنماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ : 

 126182برلم       22192128

عمرو عبدالكرٌم احمد سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ٌكون لها منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة و لها من  -  99

التصرفات بوجه عام و بوجه خاص حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ ؼرض 

ة الشركة والتعامل مع البنون و ذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون تحدٌد الشركة ولمصلح

السلطه ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة و المالٌة وشئون العاملٌن ومعامالتهم المالٌة كما 

ة لتنظٌم اعمال المجلس و اجنماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ : ٌضع رئٌس المجلس االداره الئحة خاص

 126182برلم       22192128

نجوى احمد فؤاد على الرفه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ٌكون لها منفردا اوسع السلطات الدارة  -  122

حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات والمنموالت التى تملكها  الشركة و لها من التصرفات بوجه عام و بوجه خاص

الشركة لتنفٌذ ؼرض الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون و ذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة 

بالشئون االدارٌة و المالٌة وشئون العاملٌن العامة وبدون تحدٌد السلطه ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة 

ومعامالتهم المالٌة كما ٌضع رئٌس المجلس االداره الئحة خاصة لتنظٌم اعمال المجلس و اجنماعاته وتوزٌع االختصاصات 

 126182برلم       22192128والمسئولٌات ، تارٌخ : 

ارة  و ٌكون لها منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة و لها جٌهان عبدالكرٌم احمد سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  121

من التصرفات بوجه عام و بوجه خاص حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ 

ة للجمعٌة العامة وبدون ؼرض الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون و ذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشرك

تحدٌد السلطه ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة و المالٌة وشئون العاملٌن ومعامالتهم 

المالٌة كما ٌضع رئٌس المجلس االداره الئحة خاصة لتنظٌم اعمال المجلس و اجنماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات ، 

 126182برلم       22192128:  تارٌخ

سوسو احمد سلٌم عبدالكرٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و ٌكون لها منفردا اوسع السلطات الدارة الشركة و لها  -  122

من التصرفات بوجه عام و بوجه خاص حك االلتراض والرهن والشراء والبٌع للعمارات والمنموالت التى تملكها الشركة لتنفٌذ 

ض الشركة ولمصلحة الشركة والتعامل مع البنون و ذلن فٌما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعٌة العامة وبدون ؼر

تحدٌد السلطه ٌجوز له مباشرة جمٌع التصرفات ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون االدارٌة و المالٌة وشئون العاملٌن ومعامالتهم 

داره الئحة خاصة لتنظٌم اعمال المجلس و اجنماعاته وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات ، المالٌة كما ٌضع رئٌس المجلس اال

 126182برلم       22192128تارٌخ : 

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  123

 179974برلم       22192128بالعمد ، تارٌخ :  و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  124

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 -النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  دمحم السٌد متولى ابو -  125

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ٌن موصً دمحم السٌد متولى ابو النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شر -  126

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  127

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  128

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  129

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  -  112

 179974برلم       22192128ٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : و تخارج شر -موصً 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  -  111

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  -  112

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل -  113

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  -  114

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

 -فة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً دمحم السٌد متولى ابو النصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل ص -  115

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  116

 179974برلم       22192128ذكور بالعمد ، تارٌخ : و تخارج شرٌن موصً من الشركة م

 -دمحم السٌد متولى ابو النصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  117

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ل حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن حمدهللا عبدالعا -  118
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ضامن الً شرٌن حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن مت -  119

 179974برلم       22192128و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -موصً 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن الً شرٌن  -  122

 179974برلم       22192128خ : و تخارج شرٌن موصً من الشركة مذكور بالعمد ، تارٌ -موصً 
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امٌر سلٌمان حنفى الظاٌط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تصحٌح اسم الشرٌن طبما للبطالة الرلم المومً ، تارٌخ :  -  142

 198442برلم       22192129

ودة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع فً اعمال البنون فى احمد فاروق حسانٌن السٌد حم -  141

التولٌع فى البنون وفتح حسابات باسم الشركة بالعملة المحلٌة واالجنبٌة والسحب واالٌداع واالطالع على الحسابات وكشوؾ 

الكفالة و كفالة الؽٌر فتكون من حك الشرٌكٌن  الحسابات والتولٌع على الشٌكات وطلب اصدار دفاتر و الرهن و المرض و

 198442برلم       22192129المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

امٌر سلٌمان حنفى الظاٌط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع فً اعمال البنون فى التولٌع فى  -  142

كة بالعملة المحلٌة واالجنبٌة والسحب واالٌداع واالطالع على الحسابات وكشوؾ الحسابات والتولٌع البنون وفتح حسابات باسم الشر

على الشٌكات وطلب اصدار دفاتر و الرهن و المرض و الكفالة و كفالة الؽٌر فتكون من حك الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او 

 198442برلم       22192129منفردٌن ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  143

التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت 

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  144

التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت 

 179974برلم       22192129ه ، تارٌخ : االئتمانٌة بمفرد

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  145

ت التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌال

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  146

ض و الرهن و التسهٌالت التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلترا

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  147

البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من 

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  148

السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و 

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  149

ٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت التعامل مع جمٌع الجهات الحكوم

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا و له حك  -  152

ع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت التعامل م

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 

دا و له حك حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفر -  151

التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و السحب و االٌداع من البنون و حك االلتراض و الرهن و التسهٌالت 

 179974برلم       22192129االئتمانٌة بمفرده ، تارٌخ : 
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ضامن ، تارٌخ : ماٌكل مفدي زكً صاحً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن مت -  152

 165132برلم       22192112

فً  13عصام الدٌن حمدى حسن هدٌه  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  )بموجب محضر اجتماع مجلس االداره رلم  -  153

صام بموافمة  اعضائه تفوٌض المهندس / ع -1ومعتمد من مدرٌة التضامن االجتماعً محافظه االسكندرٌه تم االتى: 2218/12/19

بصفته رئٌس مجلس اداره الجمعٌة النهاء االجراءات بالشهر العماري لعمل توكٌالت و تفوٌضات خاصة  -الدٌن حمدى حسن هدٌه 

 138611برلم       22192112باعضاء الجمعٌة و المحاسبٌن و المحامٌن التً تتعامل معهم الجمعٌة بالشهر العماري ، تارٌخ : 

فً  13هدٌه  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  )بموجب محضر اجتماع مجلس االداره رلم  عصام الدٌن حمدى حسن -  154

بموافمة  اعضائه تفوٌض المهندس / عصام  -1ومعتمد من مدرٌة التضامن االجتماعً محافظه االسكندرٌه تم االتى: 2218/12/19

راءات بالشهر العماري لعمل توكٌالت و تفوٌضات خاصة بصفته رئٌس مجلس اداره الجمعٌة النهاء االج -الدٌن حمدى حسن هدٌه 

 138611برلم       22192112باعضاء الجمعٌة و المحاسبٌن و المحامٌن التً تتعامل معهم الجمعٌة بالشهر العماري ، تارٌخ : 

فً  13اره رلم عصام الدٌن حمدى حسن هدٌه  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  )بموجب محضر اجتماع مجلس االد -  155

بموافمة  اعضائه تفوٌض المهندس / عصام  -1ومعتمد من مدرٌة التضامن االجتماعً محافظه االسكندرٌه تم االتى: 2218/12/19

بصفته رئٌس مجلس اداره الجمعٌة النهاء االجراءات بالشهر العماري لعمل توكٌالت و تفوٌضات خاصة  -الدٌن حمدى حسن هدٌه 

 138611برلم       22192112لمحاسبٌن و المحامٌن التً تتعامل معهم الجمعٌة بالشهر العماري ، تارٌخ : باعضاء الجمعٌة و ا

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  156

تولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك ال

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له  الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  157

مضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات مواجهة الؽٌر و ال

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

ة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كاف

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

تمثٌلها فً  بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و -  158

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له الوزارات و الصرؾ 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

تولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و ال -  159

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

مال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االع

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  ش -  162

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

مطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات ال

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 
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موب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً بوال ٌع -  161

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

ت العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئا

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها  -  162

فً مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

ر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌ

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112صفة عامه ، تارٌخ : حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ ب

ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها  -  163

ة كافة الجهات فً مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجه

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112م العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : حك ابرا

ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها  -  164

ع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات فً مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌدا

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

االوراق المالٌة و له  الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها  -  165

ا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات فً مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفرد

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

ردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منف

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها  -  166

ؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات فً مواجهة ال

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

منفردا و تمثٌلها  ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده -  167

فً مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له  الوزارات

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

الدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك ا -  168

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص 

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً دمحم حموده رزق دمحم رزق  ش -  169

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

ت و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسا

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : 

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  172

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

هلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و اال

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112:  حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  171

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112عامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ : حك ابرام العمود و الت

دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  172

مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الجهات 

االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و 

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112رٌخ : حك ابرام العمود و التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تا

دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة وحده منفردا و تمثٌلها فً  -  173

هات مواجهة الؽٌر و المضاء و ٌكون وحده منفردا حك التولٌع و السحب و االٌداع امام جمٌع البنون و فً مواجهة كافة الج

الحكومٌة و الؽٌر الحكومٌة و االهلٌة و الهٌئات العامه و المؤسسات و شركات المطاع العام و الخاص و لطاع االعمال العام و 

الوزارات و الصرؾ و االٌداع لالموال من والً كافة البنون و التولٌع منفردا علً الشٌكات و المخالصات و االوراق المالٌة و له 

 182526برلم       22192112التعامل و التصرؾ بصفة عامه ، تارٌخ :  حك ابرام العمود و

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  174

    22192112بكافة البنون ، تارٌخ : الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع 

 182526برلم   

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  175

    22192112تارٌخ : الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، 

 182526برلم   

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  176

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  177

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  178

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   
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 ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ بوال -  179

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ ٌعموب راشد ٌعموب  -  182

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

ن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضام -  181

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  182

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع  -  183

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

مٌنات االجتماعٌة و التصرؾ ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأ -  184

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

ٌة و التصرؾ ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماع -  185

    22192112الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : 

 182526برلم   

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  186

    22192112لكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : ا

 182526برلم   

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  187

    22192112احً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : الكامل فً النو

 182526برلم   

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  188

    22192112بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ :  الكامل فً النواحً التسوٌمٌه

 182526برلم   

دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  189

    22192112راء و فً التصرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الش

 182526برلم   

دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  192

    22192112صرفات من سحب و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ : الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً الت

 182526برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مع الؽٌر و مع الضرائب و التأمٌنات االجتماعٌة و التصرؾ  -  191

    22192112و اٌداع و التولٌع بكافة البنون ، تارٌخ :  الكامل فً النواحً التسوٌمٌه بالبٌع و الشراء و فً التصرفات من سحب

 182526برلم   

    22192112بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  192

 182526برلم   

    22192112شرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ : بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم ال -  193

 182526برلم   

    22192112بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  194

 182526برلم   

    22192112شركة للوفاه ، تارٌخ : بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من ال -  195

 182526برلم   

    22192112بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  196

 182526برلم   

    22192112فاه ، تارٌخ : بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للو -  197

 182526برلم   

    22192112ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  198

 182526برلم   

    22192112خ : ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌ -  199

 182526برلم   

    22192112ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  222

 182526برلم   

    22192112ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  221

 182526برلم   

    22192112ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  222

 182526برلم   

    22192112موب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ : ٌع -  223

 182526برلم   

    22192112دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  224

 182526برلم   

    22192112ه رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ : دمحم حمود -  225

 182526برلم   

    22192112دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  226

 182526برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22192112دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ : دمحم حموده رزق  -  227

 182526برلم   

    22192112دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ :  -  228

 182526برلم   

    22192112رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاه ، تارٌخ : دمحم حموده رزق دمحم  -  229

 182526برلم   

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  212

 182526برلم       22192112مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  211

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  212

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -ن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة بوال ٌعموب راشد ٌعموب  شركة تضامن  شرٌ -  213

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

كه موصٌه مذكورة انضمام شرٌ -بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  214

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -بوال ٌعموب راشد ٌعموب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  215

 182526برلم       22192112شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  و تخارج -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه  -ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  216

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورة بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه  -ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  217

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورة بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه  -س  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ٌعموب راشد ٌعموب جرج -  218

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورة بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه  -شركة ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً ال -  219

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -مذكورة بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه  -ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  222

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -والدتها مذكورة بالعمد بوالٌة 

انضمام شرٌكه موصٌه  -ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  221

 182526برلم       22192112مد ، تارٌخ : و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالع -مذكورة بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  222

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  223

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -ٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شر -  224

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

صٌه مذكورة انضمام شرٌكه مو -دمحم حموده رزق دمحم رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  225

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  226

 182526برلم       22192112ٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : و تخارج شر -بالعمد بوالٌة والدتها 

انضمام شرٌكه موصٌه مذكورة  -دمحم حموده رزق دمحم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  227

 182526برلم       22192112و تخارج شرٌكٌتٌن موصٌتٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -بالعمد بوالٌة والدتها 

عالء الدٌن احمد السٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردا باسم الشركة  -  228

لتحمٌك اؼراضها و تمثٌل الشركة امام الهٌئات الحكومٌة و البنون و ذلن لتحمٌك اؼراض الشركة و تكون فائدة فً حك الشركة ، 

 199785برلم       22192112 تارٌخ :

جان ٌوسؾ توتونجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لكال من السٌد / جان ٌوسؾ توتونجى و  -  229

ر و السٌد / طارق عبدالفتاح عبداللطٌؾ لطفً عن الشركة منفردان و لهم حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌ

لهما فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و المطاع العام و 

لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و حك التولٌع و التعامل باسم الشركة و لهما منفردان حك التعامل مع البنون و السحب و 

 125983برلم       22192114و فتح و ؼلك الحسابات ، تارٌخ :  التولٌع علً الشٌكات

جان ٌوسؾ توتونجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لكال من السٌد / جان ٌوسؾ توتونجى و  -  232

السٌد / طارق عبدالفتاح عبداللطٌؾ لطفً عن الشركة منفردان و لهم حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و 

السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و المطاع العام و لهما فً هذا الصدد اوسع 

لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و حك التولٌع و التعامل باسم الشركة و لهما منفردان حك التعامل مع البنون و السحب و 

 125983برلم       22192114ٌخ : التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات ، تار

جان ٌوسؾ توتونجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كذا حك بٌع كافة اصول الشركة و المبانً و االراضً و السٌارات  -  231

حك توكٌل  و المنموالت و التولٌع علً عمود البٌع و التنازل عنها و التولٌع امام الشهر العماري و امام كافة الجهات منفردان و لهم

 125983برلم       22192114الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جان ٌوسؾ توتونجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و كذا حك بٌع كافة اصول الشركة و المبانً و االراضً و السٌارات  -  232

العماري و امام كافة الجهات منفردان و لهم حك توكٌل  و المنموالت و التولٌع علً عمود البٌع و التنازل عنها و التولٌع امام الشهر

 125983برلم       22192114الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

صادر فً  2219لسنة  15فً  شركة مساهمة  بموجب  بموجب لرار مجلس ادارة الشركة رلم  366تاشٌر رلم  -  233

الموافمة علً استمرار مجالس  -لشركة المابضة للنمل البحري و البري تم االتً :معتمد من وزارة النمل و المتعمد من ا 2219/1/8

بتشكٌلها الحالً فً ممارسة  1991( لسنة  223ادارة الشركات التابعة للشركة المابضة للنمل البحري و البري الخاضعة للمنون ) 

امه للشركات التابعة فً جلسة لادمة ، تارٌخ : اعمالها لحٌن اعادة تشكٌل المجالس الجدٌدة و العرض علً الجمعٌات الع

 111522برلم       22192115

صادر فً  2219لسنة  15فً  شركة مساهمة  بموجب  بموجب لرار مجلس ادارة الشركة رلم  366تاشٌر رلم  -  234

الموافمة علً استمرار مجالس  -: معتمد من وزارة النمل و المتعمد من الشركة المابضة للنمل البحري و البري تم االتً 2219/1/8

بتشكٌلها الحالً فً ممارسة  1991( لسنة  223ادارة الشركات التابعة للشركة المابضة للنمل البحري و البري الخاضعة للمنون ) 

 اعمالها لحٌن اعادة تشكٌل المجالس الجدٌدة و العرض علً الجمعٌات العامه للشركات التابعة فً جلسة لادمة ، تارٌخ :

 111522برلم       22192115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صادر فً  2219لسنة  15فً  شركة مساهمة  بموجب  بموجب لرار مجلس ادارة الشركة رلم  366تاشٌر رلم  -  235

الموافمة علً استمرار مجالس  -معتمد من وزارة النمل و المتعمد من الشركة المابضة للنمل البحري و البري تم االتً : 2219/1/8

بتشكٌلها الحالً فً ممارسة  1991( لسنة  223ت التابعة للشركة المابضة للنمل البحري و البري الخاضعة للمنون ) ادارة الشركا

اعمالها لحٌن اعادة تشكٌل المجالس الجدٌدة و العرض علً الجمعٌات العامه للشركات التابعة فً جلسة لادمة ، تارٌخ : 

 111522برلم       22192115

صادر فً  2219لسنة  15فً  شركة مساهمة  بموجب  بموجب لرار مجلس ادارة الشركة رلم  366 تاشٌر رلم -  236

الموافمة علً استمرار مجالس  -معتمد من وزارة النمل و المتعمد من الشركة المابضة للنمل البحري و البري تم االتً : 2219/1/8

بتشكٌلها الحالً فً ممارسة  1991( لسنة  223ري الخاضعة للمنون ) ادارة الشركات التابعة للشركة المابضة للنمل البحري و الب

اعمالها لحٌن اعادة تشكٌل المجالس الجدٌدة و العرض علً الجمعٌات العامه للشركات التابعة فً جلسة لادمة ، تارٌخ : 

 111522برلم       22192115

ٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : دمحم عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  237

 199413برلم       22192115

دمحم عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  238

 199413برلم       22192115

و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  239

 199413برلم       22192115

احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  242

 199413برلم       22192115

و له حك االدارة  -دٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن دمحم عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  م -  241

 199413برلم       22192115و التولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

و له حك االدارة  -دمحم عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  242

 199413برلم       22192115ركة بمفرده ، تارٌخ : و التولٌع عن الش

و له حك االدارة  -احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  243

 199413برلم       22192115و التولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

و له حك االدارة  -  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن احمد عنتر ؼرٌب عبدالعال دمحم -  244

 199413برلم       22192115و التولٌع عن الشركة بمفرده ، تارٌخ : 

برلم       22192115فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  373تاشٌر رلم  -  245

134125 

برلم       22192115فً  شركة تضامن  ممثل  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  373تاشٌر رلم  -  246

134125 

برلم       22192115فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  373تاشٌر رلم  -  247

134125 

من  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة بمفردهو له كافة دمحم مصطفى اسماعٌل السٌد  شركة تضا -  248

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و له حك فتح الحسابات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و صرفها و السحب و االٌداع و له 

الوراق و المستندات و التعالدات و له حك الرهن و االلتراض باسم الشركة دون الرجوع لبالً الشركاء و التولٌع علً كافة ا

 181932برلم       22192115تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي  -  249

ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته للته مٌخائٌل للته عضوا بمجلس 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218الحالٌة 

سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي  -  252

ئٌل للته عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته للته مٌخا

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218الحالٌة 

تاذ / وجدي سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االس -  251

للته مٌخائٌل للته عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218الحالٌة 

سٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته وجدى للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  الموافمة علً تعٌٌن ال -  252

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته وجدى للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  الموافمة علً  -  253

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

فمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته وجدى للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  الموا -  254

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

خب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته احمد ٌحً دمحم احمد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو منت -  255

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته   احمد ٌحً دمحم احمد فضل هللا  شركة مساهمة -  256

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

كة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته احمد ٌحً دمحم احمد فضل هللا  شر -  257

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته   وجدي للته مٌخائٌل للته -  258

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

وجدي للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  259

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792   برلم    22192115، تارٌخ :  2221/2218

وجدي للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  262

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  261

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  262

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115 ، تارٌخ : 2221/2218

ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  263

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115ٌخ : ، تار 2221/2218

وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو معٌن  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  264

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115تارٌخ :  ، 2221/2218

وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو معٌن  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  265

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو معٌن  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  266

عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌة 

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  267

ة عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته الحالٌ

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  268

لحالٌة عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دورته ا

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  269

رته الحالٌة عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خالل دو

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218

دمحم فؤاد علً رمضان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  الموافمة علً تعٌٌن السٌد االستاذ / وجدي للته مٌخائٌل للته  -  272

ل دورته الحالٌة عضوا بمجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكٌماوٌات ممثال عن مساهمً المطاع الخاص باالنتخاب خال

 61792برلم       22192115، تارٌخ :  2221/2218
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اعات وجدى للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصن -  352

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

س مجلس ادارة الشركة المابضة احمد ٌحً دمحم احمد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌ -  351

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

مة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة احمد ٌحً دمحم احمد فضل هللا  شركة مساه -  352

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

حً دمحم احمد فضل هللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة احمد ٌ -  353

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وجدي للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  354

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115لً النحو السابك ، تارٌخ : من تارٌخ صدورة ع

وجدي للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  355

مدة عام اعتبارا بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة ا 2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

وجدي للته مٌخائٌل للته  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  356

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  357

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للشركة رلم للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة  -  358

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156اوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم للصناعات الكٌم

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

شركة المابضة ماجد حسنً حسن احمد ضٌؾ  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة ال -  359

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا  2218/12/22بتارٌخ  156للصناعات الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115من تارٌخ صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

طه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو معٌن  االحا -  362

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو معٌن  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات وائل دمحم حسن شمس الدٌن  ش -  361

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

وائل دمحم حسن شمس الدٌن  شركة مساهمة  عضو معٌن  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  362

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  363

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115النحو السابك ، تارٌخ :  صدورة علً

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  364

م اعتبارا من تارٌخ بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عا 2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

دمحم صابر عبدالمعز حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  365

ٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ بتعٌ 2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم فؤاد علً رمضان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  366

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156م الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رل

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

دمحم فؤاد علً رمضان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة للصناعات  -  367

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156ئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم الكٌماوٌة و ر

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

مابضة للصناعات دمحم فؤاد علً رمضان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  االحاطه بمرار رئٌس مجلس ادارة الشركة ال -  368

بتعٌٌن مجلس ادارة الشركة امدة عام اعتبارا من تارٌخ  2218/12/22بتارٌخ  156الكٌماوٌة و رئٌس الجمعٌة العامه للشركة رلم 

 61792برلم       22192115صدورة علً النحو السابك ، تارٌخ : 

برلم       22192116شرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ال -  369

187482 

برلم       22192116فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  372

187482 

شرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ال -  371

 187482برلم       22192116

عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  372

 187482برلم       22192116

    22192116لشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ا -  373

 187482برلم   

    22192116دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  374

 187482برلم   

برلم       22192116فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  375

187482 

برلم       22192116فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  376

187482 

    22192116ي فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحمن خٌر -  377

 187482برلم   

    22192116عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  378

 187482برلم   

برلم       22192116  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم خٌري فرج امٌن دمحم -  379

187482 

برلم       22192116دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  382

187482 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -ٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مد -  381

مكفولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً ذلن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن حك اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و ا

تمثٌل الشركةامام البنون من فتح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات و صرفها و االٌداع و السحب من الحسابات و كافة اعمال 

 187482برلم       22192116البنون و كذلن التولٌع علً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -مٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة فرج ا -  382

مكفولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً ذلن 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن حك اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة 

تمثٌل الشركةامام البنون من فتح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات و صرفها و االٌداع و السحب من الحسابات و كافة اعمال 

 187482برلم       22192116البنون و كذلن التولٌع علً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن  -عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  383

الشركة مكفولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً 

لن اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن ذ

حك تمثٌل الشركةامام البنون من فتح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات و صرفها و االٌداع و السحب من الحسابات و كافة 

 187482برلم       22192116لً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : اعمال البنون و كذلن التولٌع ع

حك االدارة و التولٌع عن  -عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  384

امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً  الشركة مكفولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج

ذلن اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن 

بات و كافة حك تمثٌل الشركةامام البنون من فتح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات و صرفها و االٌداع و السحب من الحسا

 187482برلم       22192116اعمال البنون و كذلن التولٌع علً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  385

فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً ذلن  مكفولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري

اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن حك 

و صرفها و االٌداع و السحب من الحسابات و كافة اعمال  تمثٌل الشركةامام البنون من فتح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات

 187482برلم       22192116البنون و كذلن التولٌع علً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : 

حك االدارة و التولٌع عن الشركة  -دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  386

ولة للشرٌكٌن المتضامنٌن / دمحم خٌري فرج امٌن دمحم و عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن و لهم فً ذلن مكف

اوسع السلطات الدارة الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح و المؤسسات و الهٌئات و لهم فً ذلن حك 

تح الحسابات و ؼلمها و اصدار الشٌكات و صرفها و االٌداع و السحب من الحسابات و كافة اعمال تمثٌل الشركةامام البنون من ف

 187482برلم       22192116البنون و كذلن التولٌع علً كافة عمود الشراء الصول ، تارٌخ : 

الرهن او التصرؾ فً اصول فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و  -  387

برلم       22192116الشركة و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

187482 

فرج امٌن دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و الرهن او التصرؾ فً اصول  -  388

برلم       22192116حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  الشركة و لهم

187482 

عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و الرهن او التصرؾ فً  -  389

برلم       22192116او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  اصول الشركة و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل

187482 

عبدالرحمن خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و الرهن او التصرؾ فً  -  392

برلم       22192116دٌن ، تارٌخ : اصول الشركة و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفر

187482 
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دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و الرهن او التصرؾ فً اصول  -  391

برلم       22192116الشركة و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

187482 

دمحم خٌري فرج امٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركة و لهم حك االلتراض و الرهن او التصرؾ فً اصول  -  392

برلم       22192116الشركة و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

187482 

دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  امنٌة دمحم خلٌل ابراهٌم -  393

 183374برلم       22192117

امنٌة دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  394

 183374برلم       22192117

 خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : امنٌة دمحم -  395

 183374برلم       22192117

    22192117دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  396

 183374برلم   

    22192117 خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ : دمحم -  397

 183374برلم   

    22192117دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  398

 183374برلم   

امنٌة دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم  -  399

 دمحم و امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر ولهما الحك فى التعامل

ت الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول الثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن مع كافه الجها

 183374برلم       22192117وااللتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تارٌخ : 

ٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم امنٌة دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  422

 دمحم و امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر ولهما الحك فى التعامل

ثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن مع كافه الجهات الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول ال

 183374برلم       22192117وااللتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تارٌخ : 

ٌل ابراهٌم امنٌة دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خل -  421

 دمحم و امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر ولهما الحك فى التعامل

مع كافه الجهات الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول الثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن 

 183374برلم       22192117لتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تارٌخ : واال

دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم و  -  422

نفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر ولهما الحك فى التعامل مع امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او م

كافه الجهات الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول الثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن 

 183374برلم       22192117رٌخ : وااللتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تا

دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم و  -  423

ما الحك فى التعامل مع امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر وله

كافه الجهات الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول الثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن 

 183374برلم       22192117وااللتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تارٌخ : 
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دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم و  -  424

امنٌه دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التولٌع عن الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر ولهما الحك فى التعامل مع 

ت الحكومٌه واما حك التصرؾ فى بٌع وشراء جمٌع االصول الثابته واالصول المتدواله الخاصه بالشركه وحك الرهن كافه الجها

 183374برلم       22192117وااللتراض من البنون للشرٌن / دمحم خلٌل ابراهٌم دمحم منفردا ، تارٌخ : 

ا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس مدحت محمود الماضً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼ -  425

 134925برلم       22192117االدارة ، تارٌخ : 

مدحت محمود الماضً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس  -  426

 134925برلم       22192117االدارة ، تارٌخ : 

صعٌدي  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة طارق ؼانم ال -  427

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

طارق ؼانم الصعٌدي  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة  -  428

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

جبالً دمحم المراؼً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة ،  -  429

 134925برلم       22192117تارٌخ : 

م باعمال رئٌس مجلس االدارة ، جبالً دمحم المراؼً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائ -  412

 134925برلم       22192117تارٌخ : 

نبٌل دمحم السٌد دوٌدار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة  -  411

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة نبٌل دمحم السٌد دوٌدار  شركة مسا -  412

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة ،  -  413

 134925برلم       22192117تارٌخ : 

دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة ،  -  414

 134925برلم       22192117تارٌخ : 

دارة مروان محمود السمان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس اال -  415

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

مروان محمود السمان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس االدارة  -  416

 134925برلم       22192117، تارٌخ : 

شئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس عمرو عبدالصبور لابٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا ل -  417

 134925برلم       22192117االدارة ، تارٌخ : 

عمرو عبدالصبور لابٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  متفرؼا لشئون النمل البحري و لائم باعمال رئٌس مجلس  -  418

 134925برلم       22192117االدارة ، تارٌخ : 

الموافك علً اعادة  -لماضً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر مدحت محمود ا -  419

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 
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الموافك علً اعادة  -ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر مدحت محمود الماضً  شركة مساهمة  عضو  -  422

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -العام لنمابات عمال مصر طارق ؼانم الصعٌدي  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد  -  421

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -طارق ؼانم الصعٌدي  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  422

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -جبالً دمحم المراؼً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  423

برلم       22192117ل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : تشكٌ

134925 

الموافك علً اعادة  -جبالً دمحم المراؼً  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  424

برلم       22192117ابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : تشكٌل مجلس ادارة الشركة الم

134925 

الموافك علً اعادة  -نبٌل دمحم السٌد دوٌدار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  425

برلم       22192117و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري 

134925 

الموافك علً اعادة  -نبٌل دمحم السٌد دوٌدار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  426

برلم       22192117سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث 

134925 

الموافك علً اعادة تشكٌل  -دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  427

برلم       22192117رٌخ : مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تا

134925 

الموافك علً اعادة تشكٌل  -دمحم ٌحًٌ خلٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  428

برلم       22192117مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -مروان محمود السمان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  -  429

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -السمان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  مروان محمود -  432

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

الموافك علً اعادة  -عضو ؼٌر متفرغ  ممثل لالتحاد العام لنمابات عمال مصر  عمرو عبدالصبور لابٌل  شركة مساهمة  -  431

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموافك علً اعادة  -لالتحاد العام لنمابات عمال مصر عمرو عبدالصبور لابٌل  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  ممثل  -  432

برلم       22192117تشكٌل مجلس ادارة الشركة المابضة للنمل البحري و البري لمدة ثالث سنوات علً النحو السابك ، تارٌخ : 

134925 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  433

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  434

126474 

    22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : صباح بدوي دمحم -  435

 126474برلم   

    22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  436

 126474برلم   

    22192117كة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شر -  437

 126474برلم   

    22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  438

 126474برلم   

برلم       22192117رٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  ش -  439

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  442

126474 

    22192117رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  441

 126474برلم   

    22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  442

 126474برلم   

برلم       22192117ن الشركة لوفاته ، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن م -  443

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  444

126474 

    22192117، تارٌخ : عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  445

 126474برلم   

    22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  446

 126474برلم   

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  447

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  448

126474 

    22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  449

 126474لم   بر

    22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  452

 126474برلم   

    22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  451

 126474برلم   

    22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  452

 126474برلم   

    22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  453

 126474برلم   

    22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  454

 126474برلم   

    22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  455

 126474برلم   

    22192117رة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : امٌ -  456

 126474برلم   

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  457

126474 

برلم       22192117ركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  ش -  458

126474 

    22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  459

 126474برلم   

    22192117رٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  ش -  462

 126474برلم   

    22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  461

 126474برلم   

    22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  462

 126474برلم   

    22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  463

 126474برلم   

    22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  464

 126474برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  465

 126474برلم   

    22192117دالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عب -  466

 126474برلم   

    22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  467

 126474برلم   

    22192117لفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عبدا -  468

 126474برلم   

    22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  469

 126474برلم   

    22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم -  472

 126474برلم   

    22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  471

 126474برلم   

    22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  -  472

 126474برلم   

لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  473

حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  474

مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم  الؽٌر افراد او جهات او

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ة صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشرك -  475

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

شر منفردا و له حك تمثٌل الشركة صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن ال -  476

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  477

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

بٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل رمضان بدوي دمحم ل -  478

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  479

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117تارٌخ :  الشركة و لصالحها ،

دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  482

تكون باسم  امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  481

البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم  امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  482

ات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شرك

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام  -  483

او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم  الؽٌر افراد او جهات

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

امام  لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة -  484

الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ر منفردا و له حك تمثٌل الشركة عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الش -  485

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ه حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ل -  486

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة   لمر بدوي دمحم لبٌصً -  487

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  488

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117خ : الشركة و لصالحها ، تارٌ

السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  489

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117ون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : تك

السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  492

البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  491

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117ارٌخ : الشركة و لصالحها ، ت

موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  492

ان تكون باسم امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  493

مام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و ا

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  494

شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم  امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  495

اد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام الؽٌر افر

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

حك تمثٌل  امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له -  496

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و الت -  497

الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

امن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة امام بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متض -  498

الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة صالح بدوي دمحم -  499

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474  برلم     22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  522

امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم 

 126474برلم       22192117ا ، تارٌخ : الشركة و لصالحه

ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  521

بشرط ان الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  522

ومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حك

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  523

و هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح ا

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  524

م الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة اما

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

شر منفردا و له حك تمثٌل عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن ال -  525

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

امن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متض -  526

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

ي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل عبدالفتاح بدو -  527

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  528

الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان 

 126474برلم       22192117ة و لصالحها ، تارٌخ : تكون باسم الشرك

نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  529

لمضاء بشرط ان تكون باسم امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام ا

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل الشركة  -  512

حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان تكون باسم امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر 

 126474برلم       22192117الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  511

و هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام الؽٌر افراد او جهات او مصالح ا

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشر منفردا و له حك تمثٌل  -  512

الؽٌر افراد او جهات او مصالح او هٌئات او شركات حكومٌة و ؼٌر حكومٌة و امام البنون و امام المضاء بشرط ان الشركة امام 

 126474برلم       22192117تكون باسم الشركة و لصالحها ، تارٌخ : 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  513

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  514

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  515

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  516

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  517

126474 

برلم       22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  رمضان بدوي دمحم لبٌصً  -  518

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  519

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  522

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  521

126474 

برلم       22192117ٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لب -  522

126474 

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  523

 126474برلم       22192117ضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ان -  524

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  525

126474 

برلم       22192117، تارٌخ : عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة  -  526

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  527

126474 

   برلم    22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  528

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  529

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  532

126474 

برلم       22192117ة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : موز -  531

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  532

126474 

برلم       22192117صً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌ -  533

126474 
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 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  534

126474 

برلم       22192117متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن  -  535

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  536

126474 

برلم       22192117الشركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً  -  537

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  538

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  539
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126474 
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برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  794

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  795

126474 

برلم       22192117ٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : صباح بدوي دمحم لب -  796

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  797

126474 

برلم       22192117متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن  -  798

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  799

126474 

برلم       22192117لً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه ا -  822

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  821

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

126474 

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  823

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  824

برلم       22192117ر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عنت -  825

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  826

126474 

برلم       22192117ضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة ت -  827

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  828

126474 

برلم       22192117ام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم -  829

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  812

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  811

126474 
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برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  812

126474 

برلم       22192117ي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدو -  813

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  814

126474 

برلم       22192117امن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تض -  815

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  816

126474 

برلم       22192117شرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ال -  817

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  818

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  819

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  821

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  822

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  823

126474 

برلم       22192117لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  السمرة -  824

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  825

126474 

برلم       22192117ٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحٌم بدوي دمحم لب -  826

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  827

126474 

برلم       22192117ن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضام -  828

126474 
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برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  829

126474 

برلم       22192117لشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ا -  832

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  831

126474 

برلم       22192117رٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تا -  832

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  833

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  834

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  835

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  836

126474 

برلم       22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   رمضان بدوي دمحم لبٌصً -  837

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  838

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  839

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  842

126474 

برلم       22192117ً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌص -  841

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  842

126474 

 126474برلم       22192117ضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ان -  843

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  844

برلم       22192117:  عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ -  845

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  846

126474 
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برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  847

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  848

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  849

126474 

برلم       22192117لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  السٌد لبٌصً دمحم -  852

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  851

126474 

برلم       22192117شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن -  852

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  853

126474 

برلم       22192117شرٌن الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ال -  854

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  855

126474 

برلم       22192117خ : امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌ -  856

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  857

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  858

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  859

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  862

126474 

برلم       22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  -  861

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  862

126474 

برلم       22192117تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن م -  863

126474 
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برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  864

126474 

برلم       22192117ٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشر -  865

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  866

126474 

برلم       22192117تارٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ،  -  867

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  868

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  869

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  872

126474 

برلم       22192117صً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌ -  871

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  872

126474 

برلم       22192117انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  873

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  874

126474 

برلم       22192117ٌخ : صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تار -  875

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  876

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  877

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  878

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  879

126474 

برلم       22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم -  882

126474 
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برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  881

126474 

برلم       22192117متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن -  882

126474 

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  883

 126474برلم       22192117، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  884

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  885

126474 

   برلم    22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  886

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  887

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  888

126474 

برلم       22192117دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  السٌد لبٌصً -  889

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  892

126474 

برلم       22192117امن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تض -  891

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  892

126474 

برلم       22192117مام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انض -  893

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  894

126474 

برلم       22192117تارٌخ :  امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، -  895

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  896

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  897

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  898

126474 
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برلم       22192117امن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تض -  899

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

126474 

برلم       22192117ام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم -  921

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

126474 

برلم       22192117ة ، تارٌخ : السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشرك -  923

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  924

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  925

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  926

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  927

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  928

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  929

126474 

برلم       22192117دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي  -  912

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  911

126474 

برلم       22192117شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن   -  912

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  913

126474 

برلم       22192117ركة ، تارٌخ : لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الش -  914

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  915

126474 
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برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  916

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  917

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  918

126474 

برلم       22192117 بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم -  919

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

126474 

برلم       22192117امن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تض -  921

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  922

126474 

 126474برلم       22192117ن الً الشركة ، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  923

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  924

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  925

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  926

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  927

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  928

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  929

126474 

برلم       22192117بٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السٌد لبٌصً دمحم ل -  932

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  931

126474 

برلم       22192117شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن   -  932

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  933

126474 
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برلم       22192117ٌن الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشر -  934

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  935

126474 

برلم       22192117: امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ  -  936

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  937

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  938

126474 

برلم       22192117الح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ص -  939

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  942

126474 

برلم       22192117ركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  ش -  941

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  942

126474 

برلم       22192117امن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متض -  943

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  944

126474 

برلم       22192117الً الشركة ، تارٌخ :  عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن -  945

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  946

126474 

برلم       22192117رٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تا -  947

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  948

126474 

م   برل    22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  949

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  952

126474 
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برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  951

126474 

برلم       22192117ٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : حنان لب -  952

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  953

126474 

برلم       22192117شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و -  954

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  955

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  956

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  957

126474 

برلم       22192117ٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم لب -  958

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  959

126474 

برلم       22192117من  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضا -  962

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  961

126474 

برلم       22192117كة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشر -  962

126474 

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  963

 126474برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  964

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  965

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  966

126474 

برلم       22192117لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لمر بدوي دمحم  -  967

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  968

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن م -  969

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  972

126474 

برلم       22192117الً الشركة ، تارٌخ :  موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن -  971

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  972

126474 

برلم       22192117 افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : -  973

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  974

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  975

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  976

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  977

126474 

برلم       22192117ركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  ش -  978

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  979

126474 

برلم       22192117ضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ان -  982

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  981

126474 

برلم       22192117شركة ، تارٌخ : ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً ال -  982

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  983

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  984

126474 

برلم       22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  985

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117دوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحٌم ب -  986

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  987

126474 

برلم       22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً   -  988

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  989

126474 

برلم       22192117نضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  992

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  991

126474 

برلم       22192117، تارٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  992

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  993

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  994

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  995

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  996

126474 

برلم       22192117بٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم ل -  997

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  998

126474 

برلم       22192117ضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن مت -  999

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

126474 

برلم       22192117الشركة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً  -  1221

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1223

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1224

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1225

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عنتر  -  1226

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1227

126474 

برلم       22192117ن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضام -  1228

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1229

126474 

برلم       22192117ام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضم -  1212

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1211

126474 

برلم       22192117شركة ، تارٌخ : موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً ال -  1212

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1213

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1214

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1215

126474 

برلم       22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امٌرة لبٌصً دمحم -  1216

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1217

126474 

برلم       22192117انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :   بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  1218

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1219

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117كة ، تارٌخ : صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشر -  1222

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1221

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1222

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1223

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1224

126474 

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1225

 126474برلم   

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1226

 126474برلم   

برلم       22192117بدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ع -  1227

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1228

126474 

برلم       22192117لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم  -  1229

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1232

126474 

برلم       22192117متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن -  1231

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1232

126474 

برلم       22192117الشركة ، تارٌخ : لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً  -  1233

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1234

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1235

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1236

126474 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1237

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1238

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1239

126474 

برلم       22192117ركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  ش -  1242

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1241

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1242

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1243

126474 

برلم       22192117كة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لبٌص العربى دمحم  شر -  1244

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1245

126474 

برلم       22192117نضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  1246

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1247

126474 

برلم       22192117تارٌخ : لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ،  -  1248

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1249

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1252

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1251

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1252

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1253

126474 
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برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1254

126474 

برلم       22192117لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  امٌرة لبٌصً دمحم -  1255

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1256

126474 

برلم       22192117ضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن مت -  1257

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1258

126474 

برلم       22192117ة ، تارٌخ : صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشرك -  1259

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1262

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1261

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1262

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1263

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1264

126474 

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1265

 126474برلم   

    22192117ٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرح -  1266

 126474برلم   

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1267

126474 

برلم       22192117بٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم ل -  1268

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1269

126474 

برلم       22192117تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن م -  1272

126474 
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برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1271

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1272

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1273

126474 

برلم       22192117ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لبٌصى دمحم لبٌصى  ش -  1274

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1275

126474 

برلم       22192117انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1276

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1277

126474 

برلم       22192117كة ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشر -  1278

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1279

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1282

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1281

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1282

126474 

برلم       22192117بٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ل -  1283

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1284

126474 

برلم       22192117شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  -  1285

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1286

126474 

برلم       22192117ٌن الً الشركة ، تارٌخ : لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشر -  1287

126474 
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برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1288

126474 

برلم       22192117 السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : -  1289

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1292

126474 

  برلم     22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1291

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1292

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1293

126474 

برلم       22192117توح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : اف -  1294

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1295

126474 

برلم       22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  -  1296

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1297

126474 

برلم       22192117لشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام ا -  1298

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1299

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1121

126474 

برلم       22192117ً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم لبٌص -  1122

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1123

126474 

برلم       22192117تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة -  1124

126474 
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    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

 126474برلم   

    22192117تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن م -  1126

 126474برلم   

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1127

126474 

برلم       22192117الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام  -  1128

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1129

126474 

برلم       22192117خ : نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌ -  1112

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1111

126474 

 برلم      22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1112

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1113

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1114

126474 

برلم       22192117بٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : صباح بدوي دمحم ل -  1115

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1116

126474 

برلم       22192117متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن  -  1117

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1118

126474 

برلم       22192117لً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن ا -  1119

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1121

126474 
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برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1122

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1123

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1124

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1125

126474 

برلم       22192117تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة -  1126

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1127

126474 

برلم       22192117م الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضما -  1128

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1129

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1132

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1131

126474 

برلم       22192117حفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : موزة عبدال -  1132

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1133

126474 

برلم       22192117ضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة ت -  1134

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1135

126474 

برلم       22192117نضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ا -  1136

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1137

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1138

126474 
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برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1139

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1142

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1141

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1142

126474 

برلم       22192117لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  السمرة -  1143

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1144

126474 

    22192117ً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌص -  1145

 126474برلم   

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1146

 126474برلم   

برلم       22192117شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  -  1147

126474 

برلم       22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1148

126474 

برلم       22192117م الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضما -  1149

126474 

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1152

126474 

برلم       22192117ارٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، ت -  1151

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  1152

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1153

126474 

برلم       22192117لبٌصى دمحم لبٌصى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1154

126474 

برلم       22192117صباح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1155

126474 
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برلم       22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : صباح بدوي دمحم -  1156

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1157

126474 

برلم       22192117رمضان بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1158

126474 

برلم       22192117دمحم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1159

126474 

برلم       22192117 لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : دمحم بدوي دمحم -  1162

126474 

برلم       22192117رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1161

126474 

برلم       22192117رٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : رشا لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  ش -  1162

126474 

برلم       22192117لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1163

126474 

برلم       22192117الشركة ، تارٌخ :  لبٌص العربى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌكه الً -  1164

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1165

126474 

برلم       22192117عنتر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1166

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1167

126474 

برلم       22192117لمر بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1168

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1169

126474 

برلم       22192117السٌد لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1172

126474 

برلم       22192117ٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : موزة عبدالحف -  1171

126474 

برلم       22192117موزة عبدالحفٌظ دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1172

126474 
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برلم       22192117ة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شرك -  1173

126474 

برلم       22192117افتوح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1174

126474 

برلم       22192117ن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضام -  1175

126474 

برلم       22192117امٌرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1176

126474 

برلم       22192117ركة ، تارٌخ : بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الش -  1177

126474 

برلم       22192117بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1178

126474 

رلم   ب    22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1179

126474 

برلم       22192117صالح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1182

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1181

126474 

برلم       22192117ابراهٌم لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1182

126474 

برلم       22192117السمرة لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1183

126474 

برلم       22192117دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  السمرة لبٌصً -  1184

126474 

    22192117عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1185

 126474برلم   

    22192117شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  عبدالرحٌم بدوي دمحم لبٌصً  -  1186

 126474برلم   

    22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1187

 126474برلم   

    22192117عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1188

 126474برلم   

برلم       22192117نورة بدوي دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1189

126474 
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برلم       22192117دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  نورة بدوي -  1192

126474 

برلم       22192117حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ :  -  1191

126474 

برلم       22192117امن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الً الشركة ، تارٌخ : حنان لبٌصً دمحم لبٌصً  شركة تض -  1192

126474 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1193

كٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للمل

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة ت -  1194

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

صاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصا

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1195

فات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصر

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

عبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رأفت دمحم عبدالم -  1196

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1197

بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1198

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1199

كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913لم   بر    22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1222

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

ٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس الشركة من عمارات و س

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ت رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌال -  1221

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122رٌخ : الشركة و العمود المعدله لها ، تا

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1222

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

حك الحصول علً تسهٌالت  رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا -  1223

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122مود المعدله لها ، تارٌخ : الشركة و الع

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1224

دة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌث

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

لً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ ا -  1225

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1226

مكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و ال

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  م -  1227

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

موكل بها بموجب عمد تاسٌس الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته ال

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1228

ناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات ال

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

بود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رؼده رافت دمحم عبدالمع -  1229

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1212

فة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكا

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت رأ -  1211

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1212

حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول  او لروض او رهن و كذلن

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913 برلم      22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1213

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1214

لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول او 

الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1215

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

من عمارات و سٌارات و خالفه كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس الشركة 

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً اختصاصاته منفردا حك الحصول علً تسهٌالت  -  1216

او لروض او رهن و كذلن حمه فً التصرؾ بكافة انواع التصرفات الناللة للملكٌة و المكمله لها و الممٌثدة لها فً جمٌع اصول 

كما له حك توكٌل الؽٌر فً بعض لو كل اختصاصاته الموكل بها بموجب عمد تاسٌس  الشركة من عمارات و سٌارات و خالفه

 117913برلم       22192122الشركة و العمود المعدله لها ، تارٌخ : 

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1217

ن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌ

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  -  1218

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122:  الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1219

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122كة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : الشر

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1222

التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك 

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -ً شرٌكه متضامن رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن ال -  1221

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1222

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122داع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌ

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1223

ه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌ

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1224

الحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الص

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن   رؼده رافت دمحم عبدالمعبود -  1225

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الشركه ، تارٌخ : الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت 

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1226

لتولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً ا

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1227

د المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عب

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1228

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1229

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122ابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : الشركة و فتح الحس

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1232

افه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع ك

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -من رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضا -  1231

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -ت دمحم عبدالمعبود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن رؼده راف -  1232

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122ن وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنو

لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1233

ٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة الس

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 
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لها كافة  -رؼده رافت دمحم عبدالمعبود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1234

ن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌ

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن   رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة -  1235

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122خ : الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌ

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1236

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122شركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : ال

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1237

حك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر و

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -الً شرٌكه متضامن  رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن -  1238

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1239

الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم 

 117913برلم       22192122الٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : الشركة و فتح الحسابات و السحب و ا

لها كافة  -رأفت دمحم عبدالمعبود صمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌكه متضامن  -  1242

مٌه ووزارة السٌاحة و الحك فً التولٌع باسم الصالحٌات للشرٌن / رأفت دمحم عبد المعبود صمر وحك التعامل مع كافه الجهات الحكو

 117913برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و السحب و االٌداع من البنون وكافه تعامالت الشركه ، تارٌخ : 

برلم       22192121ماري نادٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1241

118172 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1242

 118172برلم       22192121

 118172برلم       22192121نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1243

ه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم تشكٌل مجلس االدارة من ثالث اعضاء علً النحو ماري نادٌ -  1244

 118172برلم       22192121السابك ، تارٌخ : 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم تشكٌل مجلس االدارة من ثالث  -  1245

 118172برلم       22192121اعضاء علً النحو السابك ، تارٌخ : 

لً النحو السابك ، نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم تشكٌل مجلس االدارة من ثالث اعضاء ع -  1246

 118172برلم       22192121تارٌخ : 

برلم       22192122دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1247

195265 

برلم       22192122ة ، تارٌخ : دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشرك -  1248

195265 
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برلم       22192122دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1249

195265 

برلم       22192122دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1252

195265 

برلم       22192122بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1251

195265 

برلم       22192122بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1252

195265 

برلم       22192122بخٌت دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1253

195265 

برلم       22192122بخٌت دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1254

195265 

برلم       22192122شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :   وسام سالم عبدالرازق سالم -  1255

195265 

برلم       22192122وسام سالم عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1256

195265 

برلم       22192122ر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ : وسام سالم عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1257

195265 

برلم       22192122وسام سالم عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌكه من الشركة ، تارٌخ :  -  1258

195265 

االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك -  1259

تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و 

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  دمحم -  1262

تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و 

 195265برلم       22192122مادات ، تارٌخ : االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعت

دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  -  1261

استالمها و  تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  -  1262

ومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحك

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

ً تمثٌل بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك ف -  1263

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و االلتراض باسم 

 195265برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 
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االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً تمثٌل  بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك -  1264

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و االلتراض باسم 

 195265برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً تمثٌل  بخٌت -  1265

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و االلتراض باسم 

 195265برلم       22192122تارٌخ :  الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ،

بخٌت دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً تمثٌل  -  1266

لتراض باسم الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و اال

 195265برلم       22192122الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

وسام سالم عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  -  1267

لتعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و ا

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

وسام سالم عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  -  1268

كة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و تمثٌل الشر

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً وسام سالم عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االد -  1269

تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و 

 195265برلم       22192122االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات ، تارٌخ : 

عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا و له الحك فً  وسام سالم -  1272

تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة و الحكومٌة و االفراد و التعامل مع جمٌع البنون و صرؾ الشٌكات و استالمها و 

 195265برلم       22192122، تارٌخ : االلتراض باسم الشركة و فتح الحسابات و االعتمادات 

و انضمام شرٌن موصً  -دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1271

 195265برلم       22192122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً  -الشرٌن من الشركة  دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج -  1272

 195265برلم       22192122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً  -دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1273

 195265برلم       22192122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً  -دمحم زكى احمد زٌن العارفٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1274

 195265برلم       22192122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ر و انضمام شرٌن موصً مذكو -بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1275

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -بخٌت دمحم بخٌت على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1276

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -ن من الشركة بخٌت دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌ -  1277

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -بخٌت دمحم بخٌت على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1278

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  وسام سالم عبدالرازق -  1279

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -وسام سالم عبدالرازق سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1282

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  -وسام سالم عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة  -  1281

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

و انضمام شرٌن موصً مذكور  - وسام سالم عبدالرازق سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة -  1282

 195265برلم       22192122بالعمد ، تارٌخ : 

احمد شعبان دمحم شعبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب خطاب الشركة المابضة للنمل البحري  -  1283

نمل و من الشركة المابضة للنمل البحري و و المعتمدٌن من وزارة ال 2219/1/8الصادر فً  15و البري و مرفك به المرار رلم 

الموافك علً استمرار مجلس ادارة الشركة بتشكٌله الحالً فً ممارسة اعماله لحٌن اعادة تشكٌل المجلس الجدٌد للشركة و  -البري :

 42137برلم       22192123العرض علً الجمعٌة العامه للشركة فً جلسة لادمه ، تارٌخ : 

ن دمحم شعبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب خطاب الشركة المابضة للنمل البحري احمد شعبا -  1284

و المعتمدٌن من وزارة النمل و من الشركة المابضة للنمل البحري و  2219/1/8الصادر فً  15و البري و مرفك به المرار رلم 

شكٌله الحالً فً ممارسة اعماله لحٌن اعادة تشكٌل المجلس الجدٌد للشركة و الموافك علً استمرار مجلس ادارة الشركة بت -البري :

 42137برلم       22192123العرض علً الجمعٌة العامه للشركة فً جلسة لادمه ، تارٌخ : 

لبحري احمد شعبان دمحم شعبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب خطاب الشركة المابضة للنمل ا -  1285

و المعتمدٌن من وزارة النمل و من الشركة المابضة للنمل البحري و  2219/1/8الصادر فً  15و البري و مرفك به المرار رلم 

الموافك علً استمرار مجلس ادارة الشركة بتشكٌله الحالً فً ممارسة اعماله لحٌن اعادة تشكٌل المجلس الجدٌد للشركة و  -البري :

 42137برلم       22192123العامه للشركة فً جلسة لادمه ، تارٌخ : العرض علً الجمعٌة 

احمد شعبان دمحم شعبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب خطاب الشركة المابضة للنمل البحري  -  1286

الشركة المابضة للنمل البحري و  و المعتمدٌن من وزارة النمل و من 2219/1/8الصادر فً  15و البري و مرفك به المرار رلم 

الموافك علً استمرار مجلس ادارة الشركة بتشكٌله الحالً فً ممارسة اعماله لحٌن اعادة تشكٌل المجلس الجدٌد للشركة و  -البري :

 42137برلم       22192123العرض علً الجمعٌة العامه للشركة فً جلسة لادمه ، تارٌخ : 

عبان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب خطاب الشركة المابضة للنمل البحري احمد شعبان دمحم ش -  1287

و المعتمدٌن من وزارة النمل و من الشركة المابضة للنمل البحري و  2219/1/8الصادر فً  15و البري و مرفك به المرار رلم 

حالً فً ممارسة اعماله لحٌن اعادة تشكٌل المجلس الجدٌد للشركة و الموافك علً استمرار مجلس ادارة الشركة بتشكٌله ال -البري :

 42137برلم       22192123العرض علً الجمعٌة العامه للشركة فً جلسة لادمه ، تارٌخ : 

امانً احمد علً متولً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  1288

 197133برلم       22192123

امانً احمد علً متولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  1289

 197133برلم       22192123

برلم       22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1292

137621 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1291

137621 

برلم       22192123احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1292

137621 

برلم       22192123مة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : احمد مصطفً طه مكً  شركة مساه -  1293

137621 

برلم       22192123ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1294

137621 

برلم       22192123و العضو المنتدب ، تارٌخ :   ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1295

137621 

برلم       22192123كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1296

137621 

برلم       22192123: كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ  -  1297

137621 

برلم       22192123نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1298

137621 

برلم       22192123نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1299

137621 

 137621برلم       22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1322

 137621برلم       22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1321

 137621برلم       22192123عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :   احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة -  1322

 137621برلم       22192123احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1323

برلم       22192123ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1324

137621 

برلم       22192123ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1325

137621 

 137621برلم       22192123اٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : كامل حسن دمحم امٌن ف -  1326

 137621برلم       22192123كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1327

 137621برلم       22192123ٌر تنفٌذي ، تارٌخ : نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼ -  1328

 137621برلم       22192123نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1329

 137621 برلم      22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1312

 137621برلم       22192123امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 137621برلم       22192123احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1312

 137621برلم       22192123ة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهم -  1313

برلم       22192123ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1314

137621 

برلم       22192123ي ، تارٌخ : ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذ -  1315

137621 

 137621برلم       22192123كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1316

 137621برلم       22192123كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1317

 137621برلم       22192123نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1318

 137621برلم       22192123نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1319

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شر -  1322

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

ة علً تعٌٌن وذلن تم الموافمة المبدئٌ -امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1321

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1322

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1323

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً  -ة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهم -  1324

 137621برلم       22192123تعٌٌن وذلن لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

علً تم الموافمة المبدئٌة  -ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1325

 137621برلم       22192123تعٌٌن وذلن لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1326

 137621برلم       22192123 لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ :

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1327

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شر -  1328

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

ئٌة علً تعٌٌن وذلن تم الموافمة المبد -نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1329

 137621برلم       22192123لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1332

برلم       22192123كٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ : تم تش -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -امل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1331

برلم       22192123ً النحو السابك ذكره ، تارٌخ : تم تشكٌل مجلس االدارة عل -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -احمد مصطفً طه مكً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1332

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -ً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي احمد مصطفً طه مك -  1333

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

تم الموافمة المبدئٌة علً  -ة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهم -  1334

تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -تعٌٌن وذلن لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

 137621برلم       22192123

تم الموافمة المبدئٌة علً  -دارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي ثرٌا فتحً شحاته مصطفً الفحام  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1335

تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -تعٌٌن وذلن لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

 137621برلم       22192123

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -نفٌذي كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ؼٌر ت -  1336

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

مة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن تم المواف -كامل حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1337

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

عٌٌن وذلن تم الموافمة المبدئٌة علً ت -نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1338

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -لحٌن عرضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة 

137621 

تم الموافمة المبدئٌة علً تعٌٌن وذلن  -نٌفٌن حسن دمحم امٌن فاٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ؼٌر تنفٌذي  -  1339

برلم       22192123تم تشكٌل مجلس االدارة علً النحو السابك ذكره ، تارٌخ :  -ضها علً اول جمعٌه عمومٌة للشركة لحٌن عر

137621 

احمد دمحم ابراهٌم مصطفً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1342

 114848برلم       22192127

 ابراهٌم مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : احمد دمحم -  1341

 114848برلم       22192127

احمد دمحم ابراهٌم مصطفً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1342

 114848برلم       22192127

برلم       22192127فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  741م تاشٌر رل -  1343

155229 

برلم       22192127فً  توصٌة بسٌطة  ممثل  تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد ، تارٌخ :  741تاشٌر رلم  -  1344

155229 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره و التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  وائل دمحم بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  -  1345

امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات من البنون و المستحمات المالٌة من كافة 

برلم       22192127بٌع و الشراء ، تارٌخ : الجهات و لهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة لما فٌها االلتراض من البنون و ال

186127 

هشام دمحم بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره و التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن  -  1346

ات المالٌة من كافة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات من البنون و المستحم

برلم       22192127الجهات و لهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة لما فٌها االلتراض من البنون و البٌع و الشراء ، تارٌخ : 

186127 

ن بكر دمحم بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره و التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌ -  1347

امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع و صرؾ الشٌكات من البنون و المستحمات المالٌة من كافة 

برلم       22192127الجهات و لهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة لما فٌها االلتراض من البنون و البٌع و الشراء ، تارٌخ : 

186127 

انضمام شرٌكه موصٌه  -بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة فمط الخاصة بالشركة وائل دمحم  -  1348

 186127برلم       22192127مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

صٌه انضمام شرٌكه مو -هشام دمحم بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة فمط الخاصة بالشركة  -  1349

 186127برلم       22192127مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام شرٌكه موصٌه  -بكر دمحم بكر عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة فمط الخاصة بالشركة  -  1352

 186127برلم       22192127مذكورة بالعمد ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالغ<ٌة المحفوظة اعتبارا من مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه   -  1351

 52525برلم       22192128لمدة ثالثة اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2218/12/19

من مصطفً عبدالعزٌز ابراهٌم طعٌمه  شركة مساهمة  مفوض  عام علً شركة ادفٌنا لالغ<ٌة المحفوظة اعتبارا  -  1352

 52525برلم       22192128لمدة ثالثة اشهر و لحٌن صدور لرارات اخري ، تارٌخ :  2218/12/19

محمود سٌد احمد حسن النجار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لبند االدارة و التولٌع ان له حك بٌع و شراء  -  1353

ٌكات من كافة البنون و فتح الحسابات و التصرؾ فً جمٌع السٌارات و العمارات و المخازن و الرهن و االلتراض و صرؾ الش

 199938برلم       22192128اصول و ممتلكات الشركة ، تارٌخ : 

حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار مجلس االدارة  -  1354

معتمد من الشركة المابضة للمطن و العزل و النسٌج و المالبس و وزارة  2219/2218للعام المالً  2218/11/7فً  6للشركة رلم 

لرر المجلس علً الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب علً التولٌع علً  -لطاع االعمال 

 -ء ) شونه كوم الفرج ( و الكائنه بناحٌة كوم الفرج العمد النهائً امام مصلحة الشهر العماري التمام اجراءات تسجٌل عمد شرا

برلم       22192129% من اجمال المساحة ، تارٌخ :  25محافظة البحٌرة و التً تخخص نصٌب الشركة  -مركز ابو المطامٌر 

2669 

ر مجلس االدارة حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرا -  1355

معتمد من الشركة المابضة للمطن و العزل و النسٌج و المالبس و وزارة  2219/2218للعام المالً  2218/11/7فً  6للشركة رلم 

لرر المجلس علً الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب علً التولٌع علً  -لطاع االعمال 

 -ً امام مصلحة الشهر العماري التمام اجراءات تسجٌل عمد شراء ) شونه كوم الفرج ( و الكائنه بناحٌة كوم الفرج العمد النهائ

برلم       22192129% من اجمال المساحة ، تارٌخ :  25محافظة البحٌرة و التً تخخص نصٌب الشركة  -مركز ابو المطامٌر 

2669 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار مجلس االدارة حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رم -  1356

معتمد من الشركة المابضة للمطن و العزل و النسٌج و المالبس و وزارة  2219/2218للعام المالً  2218/11/7فً  6للشركة رلم 

لس االدارة و العضو المنتدب علً التولٌع علً لرر المجلس علً الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مج -لطاع االعمال 

 -العمد النهائً امام مصلحة الشهر العماري التمام اجراءات تسجٌل عمد شراء ) شونه كوم الفرج ( و الكائنه بناحٌة كوم الفرج 

برلم       22192129% من اجمال المساحة ، تارٌخ :  25محافظة البحٌرة و التً تخخص نصٌب الشركة  -مركز ابو المطامٌر 

2669 

حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب لرار مجلس االدارة  -  1357

معتمد من الشركة المابضة للمطن و العزل و النسٌج و المالبس و وزارة  2219/2218للعام المالً  2218/11/7فً  6للشركة رلم 

ر المجلس علً الموافمة علً تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب علً التولٌع علً لر -لطاع االعمال 

 -العمد النهائً امام مصلحة الشهر العماري التمام اجراءات تسجٌل عمد شراء ) شونه كوم الفرج ( و الكائنه بناحٌة كوم الفرج 

برلم       22192129% من اجمال المساحة ، تارٌخ :  25تخخص نصٌب الشركة  محافظة البحٌرة و التً -مركز ابو المطامٌر 

2669 

 19فدان ,  168)  711225777حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1358

 2669برلم       22192129متر مربع مبانً ( ، تارٌخ :  2177سهم ,  14لٌراط , 

 19فدان ,  168)  711225777حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1359

 2669برلم       22192129متر مربع مبانً ( ، تارٌخ :  2177سهم ,  14لٌراط , 

 19فدان ,  168)  711225777نتدب  حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو م -  1362

 2669برلم       22192129متر مربع مبانً ( ، تارٌخ :  2177سهم ,  14لٌراط , 

 19فدان ,  168)  711225777حسام الدٌن دمحم عبدالمادر رمضان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1361

 2669برلم       22192129متر مربع مبانً ( ، تارٌخ :  2177سهم ,  14لٌراط , 

برلم       22192129، تارٌخ :  مارى ناوٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب -  1362

118172 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1363

 118172برلم       22192129

 118172برلم       22192129نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1364

برلم       22192129مراد عبده عزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1365

118172 

تم تجدٌد مدة مجلس االدارة و تعٌٌن عضو جدٌد (  -مارى ناوٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اوال : -  1366

ت مجلس االدارة علً النحو التالً : ٌختص كل من االستاذه / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس ادارة صالحٌا -ثانٌا :

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة و  -و العضو المنتدب ( و د / نادر جورج نصٌؾ ) عضو مجلس ادارة و العضو المنتدب ( 

تجاه الؽٌر و تمثٌل الشركة تمثٌال كامل امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و التولع نٌابة عن الشركة علً كافة معامالتها 

 118172برلم       22192129لهم فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات الالزمه ، تارٌخ : 

مدة مجلس االدارة تم تجدٌد  -شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال : -  1367

صالحٌات مجلس االدارة علً النحو التالً : ٌختص كل من االستاذه / شٌرٌن عادل حلٌم عازر  -و تعٌٌن عضو جدٌد ( ثانٌا :

) مجتمعٌن  -فانوس ) رئٌس مجلس ادارة و العضو المنتدب ( و د / نادر جورج نصٌؾ ) عضو مجلس ادارة و العضو المنتدب ( 

الدارة و التولع نٌابة عن الشركة علً كافة معامالتها تجاه الؽٌر و تمثٌل الشركة تمثٌال كامل امام كافة الجهات او منفردٌن ( بحك ا

 118172برلم       22192129الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و لهم فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات الالزمه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تجدٌد مدة مجلس االدارة و تعٌٌن عضو جدٌد ( ثانٌا  -لس ادارة  اوال :نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مج -  1368

صالحٌات مجلس االدارة علً النحو التالً : ٌختص كل من االستاذه / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس ادارة و  -:

مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة و  ) -العضو المنتدب ( و د / نادر جورج نصٌؾ ) عضو مجلس ادارة و العضو المنتدب ( 

التولع نٌابة عن الشركة علً كافة معامالتها تجاه الؽٌر و تمثٌل الشركة تمثٌال كامل امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و 

 118172برلم       22192129لهم فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات الالزمه ، تارٌخ : 

تم تجدٌد مدة مجلس االدارة و تعٌٌن عضو جدٌد (  -ه عزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اوال :مراد عبد -  1369

صالحٌات مجلس االدارة علً النحو التالً : ٌختص كل من االستاذه / شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس ) رئٌس مجلس ادارة  -ثانٌا :

) مجتمعٌن او منفردٌن ( بحك االدارة و  -ضو مجلس ادارة و العضو المنتدب ( و العضو المنتدب ( و د / نادر جورج نصٌؾ ) ع

التولع نٌابة عن الشركة علً كافة معامالتها تجاه الؽٌر و تمثٌل الشركة تمثٌال كامل امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و 

 118172برلم       22192129لهم فً ذلن اوسع السلطات و االختصاصات الالزمه ، تارٌخ : 

مارى ناوٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدارة الشركة و لهم الحك فً ابرام كافة العمود و  -  1372

المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة , و كذلن لهم الحك فً شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات و المنموالت و السٌارات 

ول المادٌة و المعنوٌة للشركة , كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون و فتح الحسابات المختلفه و السحب و و كافة االص

االٌداع و اصدار الشٌكات و فتح االعتمادات و االلتراض من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة و طوٌلة االجل و 

 118172برلم       22192129االئتمانٌة و عمد ، تارٌخ :  التولٌع علً عمود المروض و التسهٌالت

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الدارة الشركة و لهم الحك فً ابرام  -  1371

او تاجٌر العمارات و كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركة , و كذلن لهم الحك فً شراء او بٌع او التنازل 

المنموالت و السٌارات و كافة االصول المادٌة و المعنوٌة للشركة , كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون و فتح الحسابات 

المختلفه و السحب و االٌداع و اصدار الشٌكات و فتح االعتمادات و االلتراض من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض 

 118172برلم       22192129و طوٌلة االجل و التولٌع علً عمود المروض و التسهٌالت االئتمانٌة و عمد ، تارٌخ :  لصٌرة

نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدارة الشركة و لهم الحك فً ابرام كافة العمود و المعامالت  -  1372

ك فً شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات و المنموالت و السٌارات و كافة الداخله ضمن ؼرض الشركة , و كذلن لهم الح

االصول المادٌة و المعنوٌة للشركة , كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون و فتح الحسابات المختلفه و السحب و االٌداع و 

هٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة و طوٌلة االجل و التولٌع اصدار الشٌكات و فتح االعتمادات و االلتراض من البنون سواء بتس

 118172برلم       22192129علً عمود المروض و التسهٌالت االئتمانٌة و عمد ، تارٌخ : 

مراد عبده عزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الدارة الشركة و لهم الحك فً ابرام كافة العمود و  -  1373

اخله ضمن ؼرض الشركة , و كذلن لهم الحك فً شراء او بٌع او التنازل او تاجٌر العمارات و المنموالت و السٌارات المعامالت الد

و كافة االصول المادٌة و المعنوٌة للشركة , كما لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون و فتح الحسابات المختلفه و السحب و 

تمادات و االلتراض من البنون سواء بتسهٌالت ائتمانٌة او لروض لصٌرة و طوٌلة االجل و االٌداع و اصدار الشٌكات و فتح االع

 118172برلم       22192129التولٌع علً عمود المروض و التسهٌالت االئتمانٌة و عمد ، تارٌخ : 

لهما حك تفوٌض او توكٌل مارى ناوٌه كمال فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرهن التجاري و العماري و  -  1374

 118172برلم       22192129الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

شٌرٌن عادل حلٌم عازر فانوس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الرهن التجاري و العماري و لهما  -  1375

 118172برلم       22192129حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

نادر جورج نصٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرهن التجاري و العماري و لهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  1376

 118172برلم       22192129فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ري و العماري و لهما حك تفوٌض او توكٌل مراد عبده عزٌز ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرهن التجا -  1377

 118172برلم       22192129الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 
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حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1378

ء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة تكلٌؾ اللوا 2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129بالشركة ، تارٌخ :  فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل

62942 

حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1379

ادارة تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 

الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم حسام  -  1382

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6عالوة علً عمله اعتبارا من الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( 

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 

تاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب ك -  1381

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و  و لحٌن صدور اوامر اخري 2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 

حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1382

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129لٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات الما

62942 

حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1383

لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 

حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1384

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من  الشركة الصمرٌة الصالح و

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 

مة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساه -  1385

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : 

62942 
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البحرٌة رلم  حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات -  1386

تكلٌؾ اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129ٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل بالشركة ، تارٌخ : فتح اللواء بحري / حسام الد

62942 

حسام الدٌن عزت احمد لطب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب كتاب وزارة الدفاع لٌادة الموات البحرٌة رلم  -  1387

بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب للمٌام باعمال رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ اللواء 2219/1/12فً  193/2219/1/5المٌد 

و لحٌن صدور اوامر اخري و  2219/1/6الشركة الصمرٌة الصالح و بناء السفن ) تحت االنشاء ( عالوة علً عمله اعتبارا من 

برلم       22192129بالشركة ، تارٌخ : فتح اللواء بحري / حسام الدٌن عزت احمد لطب السلطات المالٌه و االدارٌة المنظمه للعمل 

62942 

شٌماء انٌس حسٌن عبدالمجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة علً تفوٌض السٌدة / شٌماء انٌس حسٌن  -  1388

ً المصنع عبدالمجٌد ) بصفتها رئٌس مجلس االدارة ( فً التولٌع علً عمد البٌع النهائً الخاص بكامل ببٌع كامل ارض و مبان

و البالػ  8االسكندرٌة بحوض بحٌرة مرٌوط خارج الزمام نمرة /  -لسم كرموز  -المنشٌة الجدٌدة  -الكائن بطرٌك المباري الشرٌع 

) الفان و مائة و ثمانٌة و عشرون مترا مربعا , اتنٌن و اربعون جزء من المائة من المتر المربع (  2مترا  2128742مساحته 

 136393برلم       22192129شهر عماري االسكندرٌة لصالح ، تارٌخ :  2226لسنة  317سجل رلم موضوع العمد الم

شٌماء انٌس حسٌن عبدالمجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شركة " بسكوٌت دهب " دمحم انٌس حسٌن عبد المجٌد  -  1389

لالستثمار و ذلن تنفٌذا للمرار الصادر من الجمعٌة العامه  و تعدٌالته 97لسنة  8" شركة توصٌه بسٌطه خاضعة الحكام المانون 

 136393برلم       22192129، تارٌخ :  2217/5/3للشركة المنعمدة بتارٌخ 

برلم       22192132طارق حفنى عبد هللا السٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  1392

184422 

    22192131امٌر زٌاد حسن محفوظ الصحن  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم المدٌر المعٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1391

 125276برلم   

برلم       22192131زاهً امٌر زٌاد حسن محفوظ  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم المدٌر المعٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1392

125276 

برلم       22192131 صفوت انور البٌلى  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم المدٌر المعٌن لوفاته ، تارٌخ : دمحم -  1393

125276 

برلم       22192131امٌر زٌاد حسن محفوظ الصحن  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌنا ، تارٌخ :  -  1394

125276 

برلم       22192131شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌنا ، تارٌخ :   زاهً امٌر زٌاد حسن محفوظ -  1395

125276 

 125276برلم       22192131دمحم صفوت انور البٌلى  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌرا معٌنا ، تارٌخ :  -  1396

دٌران المعٌنان حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امٌر زٌاد حسن محفوظ الصحن  شركة تضامن  مدٌر معٌن  للم -  1397

 125276برلم       22192131فى جمٌع الشئون االدارٌة والفنٌة والمالٌة ، تارٌخ : 

زاهً امٌر زٌاد حسن محفوظ  شركة تضامن  مدٌر معٌن  للمدٌران المعٌنان حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن  -  1398

 125276برلم       22192131ئون االدارٌة والفنٌة والمالٌة ، تارٌخ : فى جمٌع الش
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دمحم صفوت انور البٌلى  شركة تضامن  مدٌر معٌن  للمدٌران المعٌنان حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فى  -  1399

 125276برلم       22192131جمٌع الشئون االدارٌة والفنٌة والمالٌة ، تارٌخ : 

دمحم عادل عبدالمجٌد عمر ٌاسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  -  1422

وافك  - 1 -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحره  2218/12/2فً  173الوطنٌة الحدٌثة للصناعات الخشبٌة رلم 

السادة اعضاء مجلس االدارة علً استمالة السٌد االستاذ / مدٌر عام الشركة و الؽاء حك  السٌد االستاذ / رئٌس مجلس االدارة و

و اخطار جمٌع البنون المتعامل معها  2218/12/2التولٌع علً الشٌكات السابك منحه لالستاذ / خالد دمحم احمد ابوالدهب اعتبارا من 

 132626برلم       22192131ن السٌد ، تارٌخ : وافك المجلس باالجماع علً تعٌٌ - 2 -بالؽاء حك التولٌع 

دمحم عادل عبدالمجٌد عمر ٌاسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / حمدي عبدالفتاح دمحم حسنٌن بمنصب مدٌر عام  -  1421

ً منح حك التولٌع وافك المجلس باالجماع عل - 3 -الشركة بجانب عمله كمدٌر مالً للشركة بكامل اختصاصات المدٌر العام السابك 

للسٌد االستاذ / حمدي عبدالفتاح دمحم حسنٌن ) حك التولٌع االول ( علً كافة السمتندات و المحررات الرسمٌة الممررة و كذلن 

الشٌكات فٌما ال ٌزٌد عن مائة الؾ جنٌة مصري مشتركا بٌن االستاذ / حمدي عبدالفتاح دمحم حسنٌن ) تولٌع اول ( و اٌا من السٌدٌن 

 132626برلم       22192131ستاذ / احمد عبدالناصر دمحم او االستاذ / خلٌل دمحم ، تارٌخ : اال

تفوٌض مدٌر  - 3 -دمحم عادل عبدالمجٌد عمر ٌاسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼازي ) تولٌع ثان مشترن (  -  1422

المضاربات و الشٌكات الخاصه بهم كتولٌع اول مشترن و تفوٌض  عام الشركة فً التولٌع علً عمود االئتمان و عمود المرابحات و

برلم       22192131اٌا من السٌدٌن االستاذ / احمد عبدالناصر دمحم او االستاذ / خلٌل دمحم ؼازي ) تولٌع ثان مشترن ( ، تارٌخ : 

132626 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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دمحم احمد السٌد عبد الرحمن السعداوى  التجدٌد الثانً -للتخلٌص الجمركى واالستٌراد تعدٌل االسم التجارى الى/السعداوى -  141
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 165422برلم       22192115، تارٌخ :  421  2214/5/11سمٌر جورجٌوس عبدالمالن  التجدٌد الثانً  -  176

 179928برلم       22192115، تارٌخ :  429  2218/11/2حسام الدٌن السٌد دمحم السٌد  التجدٌد الثانً  -  177

 138612برلم       22192115، تارٌخ :  369  2215/7/31السٌد بكر دمحم بكر  التجدٌد الرابع  -  178
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 182218برلم       22192115، تارٌخ :  391  2213/11/6محارب هٌبه عبٌد دمحم عبد هللا  التجدٌد االول  -  183

 182218برلم       22192115، تارٌخ :  392  2218/11/6رب هٌبه عبٌد دمحم عبد هللا  التجدٌد الثانً محا -  184
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 189324برلم       22192115تارٌخ : ،  412  2217/4/11ممدوح محمود دمحم ابراهٌم  التجدٌد االول  -  186

 192272برلم       22192116، تارٌخ :  443  2217/8/16دمحم فتحى احمد عبد العال  التجدٌد االول  -  187

 188952برلم       22192116، تارٌخ :  418  2217/2/19مجدي دمحم علً برٌمع  التجدٌد االول  -  188
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 192161برلم       22192116، تارٌخ :  422  2217/9/9أحمد مصطفى أحمد مصطفى  التجدٌد االول  -  192

 165115برلم       22192116، تارٌخ :  428  2229/4/6سامً سالمه عطٌه )سامً ماركت(  التجدٌد االول  -  191
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 182682برلم       22192116، تارٌخ :  441  2214/1/22خٌرى دمحم عبد اللطٌؾ دمحم مٌتو  التجدٌد االول  -  193

 182682برلم       22192116، تارٌخ :  442  2219/1/22الثانً  خٌرى دمحم عبد اللطٌؾ دمحم مٌتو  التجدٌد -  194

 178848برلم       22192116، تارٌخ :  423  2218/7/2كمال دمحم زهدى السٌد البربرى  التجدٌد الثانً  -  195
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، تارٌخ :  416  2215/3/29حسام بدرى رضوان السٌد  التجدٌد االول -ٌضاؾ/ النور العمال الرخام و الجرانٌت -  198
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،  452  2219/1/15ٌل ابو شال(  التجدٌد الثانً االسكندرٌة لتأجٌر السفن و التوكٌالت التجارٌه )معتز دمحم السٌد اسماع -  221

 182626برلم       22192117تارٌخ : 

 177452برلم       22192117، تارٌخ :  453  2213/2/21سمٌر دمحم محمود الصبان  التجدٌد االول  -  222

 177452برلم       22192117، تارٌخ :  454  2218/2/21سمٌر دمحم محمود الصبان  التجدٌد الثانً  -  223

 174552برلم       22192117، تارٌخ :  468  2212/5/12دمحم احمد حمٌدو دمحم  التجدٌد االول  -  224

 174552برلم       22192117، تارٌخ :  469  2217/5/12دمحم احمد حمٌدو دمحم  التجدٌد الثانً  -  225

 189279برلم       22192117، تارٌخ :  457  2217/3/8 حامد دمحم عبده دمحم ابو مندور  التجدٌد االول -  226

، تارٌخ :  456  2216/7/11تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الؽمري استٌل ) ابراهٌم زاٌد ؼمري (  التجدٌد االول  -  227

 187743برلم       22192117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122212برلم       22192117، تارٌخ :  462  2217/12/5احمد دمحم احمد على  التجدٌد السادس  -  228

 187743برلم       22192117، تارٌخ :  456  2216/7/11ابراهٌم زاٌد ؼمرى سلٌمان  التجدٌد االول  -  229

هٌدرولٌن ) ابراهٌم زاٌد ؼمرى سلٌمان (  التجدٌد االول ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / الؽمرى للخدمات وصٌانة طلمبات ال -  212

 187743برلم       22192117، تارٌخ :  456  2216/7/11

 172387برلم       22192117، تارٌخ :  459  2211/3/16اسامه دمحم متولً دمحم  التجدٌد االول  -  211

 172387برلم       22192117، تارٌخ :  462  2216/3/16اسامه دمحم متولً دمحم  التجدٌد الثانً  -  212

 172563برلم       22192117، تارٌخ :  475  2211/12/29مٌساء دمحم احمد السٌد  التجدٌد االول  -  213

 172563برلم       22192117، تارٌخ :  478  2216/12/29مٌساء دمحم احمد السٌد  التجدٌد الثانً  -  214

 191243برلم       22192122، تارٌخ :  481  2218/1/14حافظ  التجدٌد االول فى  دمحم ابراهٌم احمد -  215

 122462برلم       22192122، تارٌخ :  522  2212/6/11محمود كمال محمود مشرؾ  التجدٌد الخامس  2د -  216

 122462برلم       22192122، تارٌخ :  521  2217/6/11محمود كمال محمود مشرؾ  التجدٌد السادس  2د -  217

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  488  1992/12/15ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد الثانً  -  218

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  489  1997/12/15ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد الثالث  -  219

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  492  222/12/15ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد الرابع  -  222

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  491  2227/12/15ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد الخامس  -  221

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  492  2212/12/15ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد السادس  -  222

 126251برلم       22192122، تارٌخ :  493  2217/12/15ابع ستٌته جمعه السٌد  التجدٌد الس -  223

 131191برلم       22192122، تارٌخ :  521  2216/5/29دمحم دمحم بهجت  دمحم نافع  التجدٌد الخامس  -  224

 165227برلم       22192122، تارٌخ :  514  2214/4/19حسن ابوضٌؾ دمحم  التجدٌد الثانً  -  225

 191364برلم       22192122، تارٌخ :  517  2218/3/4ود دمحم محمود دمحم  التجدٌد االول محم -  226

 164855برلم       22192122، تارٌخ :  511  2229/3/12كرٌمه عبد العال عبد الاله  .التجدٌد االول  -  227

 164855برلم       22192122: ، تارٌخ  512  2214/3/12كرٌمه عبد العال عبد الاله  التجدٌد الثانً  -  228

 164855برلم       22192122، تارٌخ :  513  2219/3/12كرٌمه عبد العال عبد الاله  التجدٌد الثالث  -  229

 182652برلم       22192122، تارٌخ :  485  2219/1/18سامح نسٌم مالن جٌد  التجدٌد الثانً  -  232

 192278برلم       22192122، تارٌخ :  526  2218/7/31لتجدٌد االول مالن بلٌامٌن ابراهٌم سرور  ا -  231

 163922برلم       22192122، تارٌخ :  527  2218/11/4وسام احمد خلٌل ابوراس  التجدٌد الثالث  -  232

 159482برلم       22192122، تارٌخ :  522  2227/3/5عبٌر محسن حافظ محمود  التجدٌد االول  -  233

 159482برلم       22192122، تارٌخ :  523  2212/3/5عبٌر محسن حافظ محمود  التجدٌد الثانً  -  234



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 159482برلم       22192122، تارٌخ :  524  2217/3/5عبٌر محسن حافظ محمود  التجدٌد الثالث  -  235

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  494  199/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد االول  -  236

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  494  1997/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد الثانً  -  237

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  495  1997/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد الثانً  -  238

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  496  2222/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد الثالث  -  239

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  497  2227/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد الرابع  -  242

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  498  2212/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد الخامس  -  241

 119319برلم       22192122، تارٌخ :  499  2217/2/18ابراهٌم  عٌاد  فرج  التجدٌد السادس  -  242

 164441برلم       22192122، تارٌخ :  522  2219/1/17محمود السٌد دمحم عبٌد  التجدٌد الثالث  -  243

 128251برلم       22192122، تارٌخ :  483  2214/12/19 جالل رمضان دمحم عماره  التجدٌد الخامس -  244

 128251برلم       22192122، تارٌخ :  483  2214/12/19جالل رمضان دمحم صباح  التجدٌد الخامس  -  245

 128251برلم       22192122، تارٌخ :  483  2214/12/19ٌصحح الً/ جالل رمضان دمحم عماره  التجدٌد الخامس  -  246

 148383برلم       22192122، تارٌخ :  524  2218/9/17اٌمن جمعه محمود دمحم حسن  التجدٌد الرابع  -  247

 192924برلم       22192121، تارٌخ :  533  2219/2/6محمود دمحم دمحم سالم  التجدٌد االول  -  248

 168618برلم       22192121خ : ، تارٌ 541  2217/9/12وائل علً عامر حسنٌن  التجدٌد الثانً  -  249

 177677برلم       22192121، تارٌخ :  575  2213/3/12فرٌدة محسن السٌد ابراهٌم  التجدٌد االول  -  252

 177677برلم       22192121، تارٌخ :  576  2218/3/12فرٌدة محسن السٌد ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  251

 87242برلم       22192121، تارٌخ :  539  2216/5/17لتجدٌد الثامن عبدالفتاح احمد دمحم  ا -  252

 135528برلم       22192121، تارٌخ :  562  2218/12/27دمحم ابراهٌم ابراهٌم مصطفى  التجدٌد الخامس  -  253

 192684  برلم     22192121، تارٌخ :  543  2217/11/22سعد محمود سعد دمحم خلٌفه  التجدٌد االول  -  254

، تارٌخ :  543  2217/11/22سعد محمود سعد دمحم خلٌفه  التجدٌد االول -ٌعدل االسم التجارى الى/خلٌفه لزٌوت السٌارات -  255

 192684برلم       22192121

 154322برلم       22192121، تارٌخ :  563  2215/5/31عبدالسالم فتح هللا شتا  التجدٌد الثالث  -  256

 178348برلم       22192121، تارٌخ :  532  2218/5/19بٌتر نبٌل زكى عبد السٌد  التجدٌد االول فى  -  257

 165849برلم       22192121، تارٌخ :  568  2215/8/2اسالم السٌد دمحم ابو عنب  التجدٌد الثانً  -  258

 168863برلم       22192121رٌخ : ، تا 554  2215/8/3اٌمن عبدالداٌم رضا دمحم  التجدٌد الثانً  -  259

 192631برلم       22192121، تارٌخ :  561  2218/12/15مجدى حلمى تسعاوى عوٌضه  التجدٌد االول  -  262

 118499برلم       22192121، تارٌخ :  528  2226/12/2محً ٌوسؾ دمحم الختام  التجدٌد الرابع  -  261



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 118499برلم       22192121، تارٌخ :  529  2211/12/2جدٌد الخامس محً ٌوسؾ دمحم الختام  الت -  262

 118499برلم       22192121، تارٌخ :  532  2216/12/2محً ٌوسؾ دمحم الختام  التجدٌد السادس  -  263

 179962برلم       22192121، تارٌخ :  571  2218/11/3دمحم فتحى عبد الؽنى عبده  التجدٌد الثانً  -  264

 168618برلم       22192121، تارٌخ :  542  2215/7/4وائل علً عامر حسنٌن  التجدٌد الثانً  -  265

 165849برلم       22192121، تارٌخ :  566  2214/6/23اسالم السٌد دمحم ابو عنب  التجدٌد الثانً  -  266

 186644برلم       22192121، تارٌخ :  558  2215/12/21رامى سعد رزق اسعد  التجدٌد االول  -  267

 173516برلم       22192121، تارٌخ :  551  2217/2/11اشرؾ السٌد لطب العباسى  التجدٌد الثانً  -  268

 192614برلم       22192121، تارٌخ :  542  2218/12/12تامر على عامر حسنٌن ) منشأة العامر (  التجدٌد االول  -  269

 192298برلم       22192122، تارٌخ :  623  2218/8/5عصام ابراهٌم طاهر عبد الصادق  التجدٌد االول  -  272

 162379برلم       22192122، تارٌخ :  579  2218/4/27حامد لطفً حامد دمحم  التجدٌد الثالث  -  271

 182412برلم       22192122، تارٌخ :  591  2218/12/21سن السهار  التجدٌد الثانً سعد احمد ح -  272

 162622برلم       22192122، تارٌخ :  626  2228/5/26صابرٌن عجمً دمحم  التجدٌد االول  -  273

 162622برلم       22192122، تارٌخ :  628  2213/5/26صابرٌن عجمً دمحم  التجدٌد الثانً  -  274

 162622برلم       22192122، تارٌخ :  629  2218/5/26صابرٌن عجمً دمحم  التجدٌد الثالث  -  275

 179167برلم       22192122، تارٌخ :  636  2218/8/3اسامه فؤاد بكر امٌن  التجدٌد الثانً  -  276

، تارٌخ :  629  2219/1/28العسكرٌة  التجدٌد االول  سامح الشٌمى للمهمات -سامح دمحم صالح الدٌن دمحم ابراهٌم الشٌمى  -  277

 192854برلم       22192122

    22192122، تارٌخ :  583  2216/6/23تعدٌل االسم التجاري الً / الؽٌطً للنمل و التشٌٌد و البناء  التجدٌد االول  -  278

 187619برلم   

 161915برلم       22192122، تارٌخ :  627  2218/2/18دمحم عواد عبدالحمٌد  التجدٌد الثالث  -  279

 192166برلم       22192122، تارٌخ :  627  2217/9/12عزٌزه دمحم موسى بخٌت  التجدٌد االول  -  282

 187619برلم       22192122، تارٌخ :  583  2216/6/23حسن ابراهٌم حسن على الؽٌطى  التجدٌد االول  -  281

 134753برلم       22192122، تارٌخ :  592  2218/8/12على عبدالبالى  التجدٌد الخامس عبدالمنعم  -  282

 177651برلم       22192122، تارٌخ :  592  2218/3/11عالء اسماعٌل السٌد دمحم سالم  التجدٌد الثانً  -  283

 192797برلم       22192122، تارٌخ :  585  2219/1/19شرٌؾ محمود عبدالعزٌز على  التجدٌد االول  -  284

 154259برلم       22192122، تارٌخ :  612  2215/5/28لرلار  جابر  لرلار  التجدٌد الثالث  -  285

 139132برلم       22192122، تارٌخ :  612  2215/12/31دمحم مصطفً مرؼنً شعبان  التجدٌد الرابع  -  286

 192723برلم       22192122، تارٌخ :  593  2218/12/29دٌد االول اسماء السٌد عبد العزٌز ندا  التج -  287



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192122، تارٌخ :  624  2218/12/17رضا ابراهٌم دمحم الفار  التجدٌد االول -الفار لتجاره المالبس واالحذٌه -  288

192649 

 185925برلم       22192123، تارٌخ :  677  2215/8/16السنى لالستٌراد  التجدٌد االول -ابراهٌم سعد على السنى -  289

 172277برلم       22192123، تارٌخ :  653  2216/3/5اشرؾ رضوان عبده دمحم  التجدٌد الثانً  -  292

 192222برلم       22192123، تارٌخ :  657  2218/7/11سلٌمان ابراهٌم السٌد سلٌمان  التجدٌد االول  -  291

 167855برلم       22192123، تارٌخ :  681  2212/4/3د عبدالرحمن عارؾ  التجدٌد االول اشراق محمو -  292

 168844برلم       22192123، تارٌخ :  692  2215/8/1حسٌن دمحم عبدالمنعم مطاوع  التجدٌد الثانً  -  293

 191997برلم       22192123، تارٌخ :  667  2218/7/7صباح دمحم حسن الشاذلى  التجدٌد االول  -  294

 192976برلم       22192123، تارٌخ :  693  2219/2/19عصام الصادق احمد دمحم  التجدٌد االول  -  295

 151222برلم       22192123، تارٌخ :  661  2224/7/1عصام زكى محمود  التجدٌد االول  -  296

 151222برلم       22192123، تارٌخ :  662  2229/7/1عصام زكى محمود  التجدٌد الثانً  -  297

 151222برلم       22192123، تارٌخ :  663  2214/7/1عصام زكى محمود  التجدٌد الثالث  -  298

 152222برلم       22192123، تارٌخ :  645  2214/9/22ابراهٌم سلٌم السمان عبدالرحٌم  التجدٌد الثالث  -  299

 164526برلم       22192123، تارٌخ :  692  2219/1/25احمد دمحم احمد بدوي  التجدٌد الثالث  -  322

 146455برلم       22192123، تارٌخ :  641  2218/3/12حسنى جابر عبد العال  التجدٌد الرابع  -  321

 181223برلم       22192123، تارٌخ :  646  2219/2/22رضة دمحم سلٌمان احمد  التجدٌد الثانً  -  322

 167824برلم       22192123، تارٌخ :  643  2215/3/29عماد شحاته سعدهللا معوض  التجدٌد الثانً  -  323

 174711برلم       22192123، تارٌخ :  668  2217/5/22دمحم حبشى دمحم عبد الحكٌم  التجدٌد الثانً  -  324

 191633برلم       22192123، تارٌخ :  648  2218/4/22عماد عبد الحلٌم دمحم دمحم المزٌن  التجدٌد االول  -  325

 125734برلم       22192123، تارٌخ :  686  2218/12/8صالح السٌد دمحم  التجدٌد االول  -  326

 173693برلم       22192123، تارٌخ :  654  2217/2/26عبده لطب عبده لطب  التجدٌد الثانً  -  327

 174429برلم       22192123، تارٌخ :  694  2217/4/12احمد السٌد احمد ابو العنٌن  التجدٌد الثانى فى  -  328

، تارٌخ :  694  2217/4/12احمد السٌد احمد ابو العٌنٌن "  التجدٌد الثانى فى -تعدل الى / " ابو العٌنٌن العمال التكٌٌؾ -  329

 174429برلم       22192123

 189755برلم       22192123، تارٌخ :  651  2217/12/32عمرو دمحم سٌد عزام  التجدٌد االول  -  312

 141591برلم       22192123، تارٌخ :  671  2221/12/14اسامه السٌد محمود  التجدٌد االول  -  311

 141591برلم       22192123، تارٌخ :  672  2226/12/14اسامه السٌد محمود  التجدٌد الثانً  -  312

 141591برلم       22192123، تارٌخ :  673  2211/12/14اسامه السٌد محمود  التجدٌد الثالث  -  313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 141591برلم       22192123، تارٌخ :  674  2216/12/14اسامه السٌد محمود  التجدٌد الرابع  -  314

 171158برلم       22192123، تارٌخ :  687  2211/6/5د المعطى  التجدٌد االول زٌنب حسٌن حسٌن دمحم عب -  315

 171158برلم       22192123، تارٌخ :  687  2216/6/5زٌنب حسٌن حسٌن دمحم عبد المعطى  التجدٌد الثانً  -  316

 171158برلم       22192123، تارٌخ :  688  2216/6/5زٌنب حسٌن حسٌن دمحم عبد المعطى  التجدٌد الثانً  -  317

 164324برلم       22192123، تارٌخ :  678  2218/12/29ابراهٌم حمٌده ٌعموب علً  التجدٌد الثالث  -  318

 164383برلم       22192123، تارٌخ :  684  2219/1/12احمد دمحم محمود شعبان  التجدٌد الثالث  -  319

 168313برلم       22192123، تارٌخ :  656  2215/5/29التجدٌد الثانً شعبان جبرٌل مشرؾ عبدالوهاب   -  322

 144724برلم       22192127، تارٌخ :  718  2217/9/12صبحى عبد المنعم عبد السالم  التجدٌد الرابع  -  321

 172934   برلم    22192127، تارٌخ :  729  2211/12/5ٌاسر دمحم عبد الرحمن دمحم  التجدٌد االول  -  322

 172934برلم       22192127، تارٌخ :  712  2216/12/5ٌاسر دمحم عبد الرحمن دمحم  التجدٌد الثانً  -  323

 182811برلم       22192127، تارٌخ :  714  2219/2/2اشرؾ اسماعٌل مسعد اسماعٌل  التجدٌد الثانً  -  324

 192226برلم       22192127، تارٌخ :  734  2218/9/11حسام دمحم خلٌل ابراهٌم  التجدٌد االول  -  325

 188541برلم       22192127، تارٌخ :  726  2217/5/32دمحم عمر مصطفى احمد زرندح  التجدٌد االول  -  326

 185625برلم       22192127، تارٌخ :  739  2215/7/6محروصه السٌد دمحم عبد الحمٌد  التجدٌد االول  -  327

 188541برلم       22192127، تارٌخ :  725  2218/3/22دمحم عمر مصطفى احمد زرندح  التجدٌد االول  -  328

 177996برلم       22192127، تارٌخ :  715  2218/4/14دعاء محب مصطفى ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  329

 188541برلم       22192127، تارٌخ :  724  2218/3/22ى احمد زرندح  التجدٌد االول دمحم عمر مصطف -  332

 149656برلم       22192128، تارٌخ :  785  2219/1/11العٌسوى عطٌه العٌسوى موسى  التجدٌد الرابع  -  331

    22192128، تارٌخ :  785  2219/1/11 العٌسوى عطٌه العٌسوى موسى )المٌسره لالستٌراد والتجاره(  التجدٌد الرابع -  332

 149656برلم   

 164541برلم       22192128، تارٌخ :  752  2219/2/7احمد على شعبان دمحم  التجدٌد الثالث  -  333

برلم       22192128، تارٌخ :  752  2219/2/7مؤسسه االخوه لتجاره الخرده والمخلفات ومماوالت النمل  التجدٌد الثالث  -  334

164541 

 187235برلم       22192128، تارٌخ :  789  2216/3/16دمحم فرج عبد العزٌز على  التجدٌد االول  -  335

برلم       22192128، تارٌخ :  752  2219/2/7تعدٌل االسم التجارى الى / احمد على شعبان دمحم  التجدٌد الثالث  -  336

164541 

 125266برلم       22192128، تارٌخ :  779  2222/8/31التجدٌد الرابع  سعد عبدالمنعم عباس  -  337

 125266برلم       22192128، تارٌخ :  782  2227/8/31سعد عبدالمنعم عباس  التجدٌد الخامس  -  338

 125266برلم       22192128، تارٌخ :  781  2212/8/31سعد عبدالمنعم عباس  التجدٌد السادس  -  339



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 125266برلم       22192128، تارٌخ :  782  2217/8/31سعد عبدالمنعم عباس  التجدٌد السابع  -  342

 192844برلم       22192128، تارٌخ :  788  2219/1/27احمد مطاوع السٌد عبد الرحٌم  التجدٌد االول  -  341

 184359برلم       22192128، تارٌخ :  793  2215/3/7سمٌر محمود عبد المجٌد عبد المجٌد ابو سعد  التجدٌد االول  -  342

 192442برلم       22192128، تارٌخ :  766  2218/11/14نجوي السٌد دمحم دمحم  التجدٌد االول  -  343

 157193برلم       22192128، تارٌخ :  751  2216/6/5حسام الدٌن مهران السٌد  التجدٌد االول  -  344

 157193برلم       22192128، تارٌخ :  751  2216/6/5طالى للدهانات  التجدٌد االول المركز االٌ -  345

 182462برلم       22192128، تارٌخ :  772  2214/7/19احمد عبد العزٌز احمد دمحم  التجدٌد االول  -  346

 149322برلم       22192128، تارٌخ :  783  2218/12/2عبد الهادى دمحم عبد الؽنى  التجدٌد الرابع  -  347

 178222برلم       22192128، تارٌخ :  776  2218/5/8ابرهٌم احمد السعٌد ابراهٌم بدوى  التجدٌد الثانً  -  348

 192725برلم       22192128، تارٌخ :  755  2218/12/31امل خلٌل حسن خلٌل  التجدٌد االول  -  349

 187431برلم       22192128، تارٌخ :  764  2216/5/32الول مجدى دمحم هرٌدى على  التجدٌد ا -  352

 182543برلم       22192128، تارٌخ :  763  2219/1/5بهاء الدٌن السٌد ابراهٌم  التجدٌد الثانً  -  351

 181763برلم       22192128، تارٌخ :  792  2214/5/7عبداللطٌؾ عبدالسالم عبدهللا جابر  التجدٌد االول  -  352

 165318برلم       22192128، تارٌخ :  756  2214/4/28خالد دمحم علً الرخاوي )خالد ماركت(  التجدٌد الثانً  -  353

 182197برلم       22192128، تارٌخ :  768  2218/11/23ابراهٌم السٌد مسعود علً  التجدٌد الثانً  -  354

 129722برلم       22192128، تارٌخ :  774  2218/11/29فرٌد وجدى حسن منٌب زٌدان  التجدٌد السابع  -  355

 182241برلم       22192128، تارٌخ :  786  2214/6/7شرٌؾ دمحم دمحم عوض  التجدٌد االول  -  356

 163827برلم       22192129، تارٌخ :  822  2213/12/19 -دمحم فاروق عبده احمد )كافٌترٌا الفاروق(  ج  -  357

 163827برلم       22192129، تارٌخ :  814  2218/12/19 -دمحم فاروق عبده احمد )كافٌترٌا الفاروق(  ج  -  358

 175995برلم       22192129، تارٌخ :  849  2217/9/23 -صفوت احمد دمحم سلٌمان  ج  -  359

برلم       22192129، تارٌخ :  849  2217/9/23 -ٌصبح / صفوت احمد دمحم سلمان  ج تصحٌح االسم التجاري ل -  362

175995 

 192717برلم       22192129، تارٌخ :  846  2218/12/32 -احمد دمحم احمد على  ج  -  361

 175793برلم       22192129، تارٌخ :  829  2217/8/32 -ٌاسر مصطفى حافظ ابراهٌم  ج  -  362

 192745برلم       22192129، تارٌخ :  815  2219/1/5 -عصام برٌن ابراهٌم عبد الجلٌل  ج  -  363

 172812برلم       22192129، تارٌخ :  844  2216/5/4 -عزت عبد العاطً بؽدادي  ج  -  364

 191622برلم       22192129، تارٌخ :  845  2218/4/18 -نعمه حسن دمحم ابراهٌم  ج  -  365

 148325برلم       22192129، تارٌخ :  841  2218/9/12 -جون صدلى صادق  ج  -  366



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 127422برلم       22192129، تارٌخ :  831  1994/6/11 -عبدالناصر محمود السٌد شعبان  ج  -  367

 127422برلم       22192129، تارٌخ :  832  1999/6/11 -عبدالناصر محمود السٌد شعبان  ج  -  368

 127422برلم       22192129، تارٌخ :  833  2224/6/11 -عبدالناصر محمود السٌد شعبان  ج  -  369

 127422برلم       22192129، تارٌخ :  834  2229/6/11 -عبدالناصر محمود السٌد شعبان  ج  -  372

 127422برلم       22192129، تارٌخ :  835  2214/6/11 -عبدالناصر محمود السٌد شعبان  ج  -  371

 169676برلم       22192129، تارٌخ :  828  2215/12/12 -ماجد جرجس عوض  ج  -  372

 191597برلم       22192129، تارٌخ :  857  2218/4/16 -اٌهاب ابراهٌم عجبان فرحات  ج  -  373

 192182برلم       22192129، تارٌخ :  842  2217/9/11 -أٌمن دمحم دمحم احمد  ج  -  374

 138481برلم       22192129، تارٌخ :  854  2225/7/12 -عبدهللا دمحم عبدهللا  ج  -  375

 138481برلم       22192129، تارٌخ :  855  2212/7/12 -عبدهللا دمحم عبدهللا  ج  -  376

 138481لم   بر    22192129، تارٌخ :  856  2215/7/12 -عبدهللا دمحم عبدهللا  ج  -  377

 131421برلم       22192129، تارٌخ :  824  2216/7/19 -احمد  محروس عبدالحمٌد  فتح  هللا  ج  -  378

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  829  1992/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  379

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  812  1997/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  382

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  811  2222/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  381

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  812  2227/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  382

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  813  2212/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  383

 125228برلم       22192129، تارٌخ :  816  2217/8/3 -دمحم نصر محمود كامل  ج  -  384

 191942برلم       22192129، تارٌخ :  839  2218/6/22 -عبد المحسن السٌد على حسٌن  ج  -  385

 99219برلم       22192129، تارٌخ :  824  2216/1/13 -احمد صادق حسٌن مكاوى  ج  -  386

تعدٌل االسم التجارى الى / احمد صادق حسٌن مكاوى " مؤسسه مكاوى لمماوالت االشؽال البحرٌه وتموٌن السفن وعموم  -  387

 99219رلم   ب    22192129، تارٌخ :  824  2216/1/13 -االستٌراد والتصدٌر "  ج 

    22192129، تارٌخ :  728  2217/6/26 -محمود احمد محمود دمحم خطاب  ج -خطاب موتورز لتجاره السٌارات  -  388

 189782برلم   

 177645برلم       22192129، تارٌخ :  851  2213/3/11 -ٌاسر خالد احمد داود حسٌن  ج  -  389

 177645برلم       22192129، تارٌخ :  852  2218/3/11 -ٌاسر خالد احمد داود حسٌن  ج  -  392

 192286برلم       22192132، تارٌخ :  8714  2217/8/27 -عماد فٌلٌب فهٌم جرجس  ج  -  391

 175778برلم       22192132، تارٌخ :  873  2217/8/29 -دمحم مصطفى على نعمه هللا  ج  -  392



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 141251برلم       22192132، تارٌخ :  878  2216/8/18 - هاشم عبد المنعم سلٌمان  ج -  393

    22192132، تارٌخ :  878  2216/8/18 -المحالوي لالستٌراد والتصدٌر  ج  -هاشم عبد المنعم سلٌمان المحالوي -  394

 141251برلم   

 191372برلم       22192132، تارٌخ :  863  2218/3/5 -نصار علً دمحم نصار  ج  -  395

 147852برلم       22192132، تارٌخ :  882  2223-7-28 -ماجده احمد دمحم عبدالحافظ  ج  -  396

 147852برلم       22192132، تارٌخ :  881  2228-7-28 -ماجده احمد دمحم عبدالحافظ  ج  -  397

 147852برلم       22192132، تارٌخ :  882  2213-7-28 -ماجده احمد دمحم عبدالحافظ  ج  -  398

 147852برلم       22192132، تارٌخ :  883  2218-7-28 -ماجده احمد دمحم عبدالحافظ  ج  -  399

 146877برلم       22192132، تارٌخ :  868  2218/5/2 -عبد الحكم ابراهٌم سلٌم  ج  -  422

 192625برلم       22192132، تارٌخ :  876  2218/12/15 -عماد ادوار خلٌل جرجس شنوده  ج  -  421

 123362برلم       22192132، تارٌخ :  884  2218-3-28 -دمحم حامد عمر حسٌن  ج  -  422

 192767برلم       22192132، تارٌخ :  867  2219/1/12 -السٌدة احمد دمحم امام  ج  -  423

 189395برلم       22192132، تارٌخ :  875  2217/4/23 -دمحم محمود ابو العطا لطب  ج  -  424

 165226برلم       22192131، تارٌخ :  922  2229-3-29 -ص /لٌلً احمد الطحان  ج 2د  -  425

 165226برلم       22192131، تارٌخ :  921  2214-3-29 -ص /لٌلً احمد الطحان  ج 2د  -  426

 92249برلم       22192131، تارٌخ :  913  2216-9-5 -احمد احمد اباظه  ج  -  427

برلم       22192131، تارٌخ :  928  2215-1-3 -دمحم سناده احمد سناده )سناده لمماوالت النمل والمماوالت العمومٌه(  ج  -  428

183782 

 183782برلم       22192131، تارٌخ :  928  2215-1-3 -ٌضاؾ/)مكتب سناده للنمل و المماوالت العمومٌه(  ج  -  429

 112626برلم       22192131، تارٌخ :  922  2219-2-22 -ناصر توفٌك دمحم مطاوع  ج  -  412

 145826برلم       22192131، تارٌخ :  922  2217-12-27 -عبدالعزٌز دمحم كمال عبدالعزٌز  ج  -  411

 123231برلم       22192131، تارٌخ :  897  2218-2-25 -ممدوح احمد خالد عبد الرحمن  ج  -  412

 182781برلم       22192131، تارٌخ :  928  2219-1-29 -تامر فكٌه سارح عطا  ج  -  413

 176969برلم       22192131، تارٌخ :  926  2218-1-1 -المدنى كمال مدنى السٌد مكاوى  ج  -  414

 92249برلم       22192131، تارٌخ :  912  2217-12-12 -احمد احمد اباظه  ج  -  415

 92249برلم       22192131، تارٌخ :  912  2217-12-12 -صٌدلٌة االباظٌه  ج  -  416

 173194برلم       22192131، تارٌخ :  924  2217-2-9 -احمدعلى محمود على حسن  ج  -  417

 181212برلم       22192131، تارٌخ :  915  2219-2-19 -دمحم احمد عامر حسن) عامر ترٌد للتورٌدات (  ج  -  418



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 192762برلم       22192131، تارٌخ :  923  2217-12-3 -فتحى حسن حسٌن مصطفى حسان  ج  -  419

 123952برلم       22192131، تارٌخ :  895  2218-6-1 -عالء الدٌن هاشم ابراهٌم  ج  -  422

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 55214برلم       22192121، تارٌخ :  11  2217/3/25محمود الخولى وشركاه  التجدٌد العاشر -بماله الخولى  -  1

 55214برلم       22192121، تارٌخ :  11  2217/3/25محمود الخولى وشركاه  التجدٌد العاشر -بماله الخولى  -  2

  2217/3/25صالحه احمد مصطفى دمحم وشركاها  التجدٌد العاشر -بماله الخولى ورثه المرحوم / محمود دمحم ابراهٌم الخولى  -  3

 55214برلم       22192121، تارٌخ :  11

  2217/3/25صالحه احمد مصطفى دمحم وشركاها  التجدٌد العاشر -بماله الخولى ورثه المرحوم / محمود دمحم ابراهٌم الخولى  -  4

 55214برلم       22192121، تارٌخ :  11

 79446برلم       22192121، تارٌخ :  35  2218/11/4انجال المرحوم عزٌز ٌوسؾ داود  تجدٌد تاسع -  5

 79446برلم       22192121:  ، تارٌخ 35  2218/11/4انجال المرحوم عزٌز ٌوسؾ داود  تجدٌد تاسع -  6

 135271برلم       22192121، تارٌخ :  21  2218/12/16حسٌن السٌد حسٌن وشركاه  التجدٌد الخامس  -  7

 46933برلم       22192121، تارٌخ :  19  2218/8/8عبد المادر موسى دمحم وشركاه للجزاره  التجدٌد الحادي عشر  -  8

 46933برلم       22192121، تارٌخ :  19  2218/8/8 وشركاه للجزاره  التجدٌد الحادي عشر عبد المادر موسى دمحم -  9

، تارٌخ :  55  2219/1/25شركة الوافى للنمل بسٌارات ومعدات الؽٌر  التجدٌد الثانً  -نطــر دمحم حامد وافى وشرٌكة  -  12

 182722برلم       22192122

، تارٌخ :  55  2219/1/25شركة الوافى للنمل بسٌارات ومعدات الؽٌر  التجدٌد الثانً  -ٌكة نطــر دمحم حامد وافى وشر -  11

 182722برلم       22192122

عالء الدٌن دمحم عبد العظٌم وكرم امٌن حسن امٌن ودمحم جابر حسن دمحم ودمحم -شركه العامرٌه للدهانات والصناعات الكٌماوٌه  -  12

 192257برلم       22192122، تارٌخ :  46  2218/9/23االول امٌن حسن امٌن  التجدٌد 

، تارٌخ :  46  2218/9/23عدل االسم التجارى الى / عالء الدٌن دمحم عبد العظٌم اللٌثى و شركاه  التجدٌد االول  -  13

 192257برلم       22192122

وشرٌكٌه دمحم امٌن حسن امٌن ودمحم جابر حسن دمحم  التجدٌد االول  عدل االسم التجارى الى / عالء الدٌن دمحم عبد العظٌم اللٌثى -  14

 192257برلم       22192122، تارٌخ :  46  2218/9/23

، تارٌخ :  53  2218/12/31عزٌزه محمود خلٌل وشركاها  التجدٌد الثامن  -ورثه المرحوم / جابر احمد حسن صمر  -  15

 92783برلم       22192122

 92783برلم       22192122، تارٌخ :  53  2218/12/31شركه صمر لتورٌد الحدٌد  التجدٌد الثامن  -  16

 177193برلم       22192123، تارٌخ :  88  2213/1/28السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد االول  -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 177193برلم       22192123، تارٌخ :  89  2218/1/28السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد الثانً  -  18

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16شركه عماره للتجاره والتوزٌع  التجدٌد التاسع  -  19

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16شركه عماره للتجاره والتوزٌع  التجدٌد التاسع  -  22

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16ٌد التاسع شركه عماره للتجاره والتوزٌع  التجد -  21

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16عبد الرحٌم احمد عمارة وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  22

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16عبد الرحٌم احمد عمارة وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  23

 55546برلم       22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16عبد الرحٌم احمد عمارة وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  24

    22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16شركه عماره للتجاره والتوزٌع احمد عبد الرحٌم عماره وشركاه  التجدٌد التاسع  -  25

 55546برلم   

    22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16والتوزٌع احمد عبد الرحٌم عماره وشركاه  التجدٌد التاسع شركه عماره للتجاره  -  26

 55546برلم   

    22192123، تارٌخ :  84  2215/6/16شركه عماره للتجاره والتوزٌع احمد عبد الرحٌم عماره وشركاه  التجدٌد التاسع  -  27

 55546برلم   

 182291برلم       22192123، تارٌخ :  78  2218/12/2وشركائها  التجدٌد الثانً  فهٌمة دمحم عز الدٌن -  28

 149952برلم       22192126، تارٌخ :  127  2219/2/18اشرؾ حماد سلٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -  29

 149952   برلم    22192126، تارٌخ :  127  2219/2/18اشرؾ حماد سلٌم وشركاه  التجدٌد الرابع  -  32

 143213برلم       22192126، تارٌخ :  132  2212/3/12سعاد دمحم عبد الفتاح وشرٌكها  التجدٌد الثالث  -  31

 143213برلم       22192126، تارٌخ :  132  2212/3/12سعاد دمحم عبد الفتاح وشرٌكها  التجدٌد الثالث  -  32

 143213برلم       22192126، تارٌخ :  132  2217/3/12د الرابع سعاد دمحم عبد الفتاح وشرٌكها  التجدٌ -  33

 143213برلم       22192126، تارٌخ :  132  2217/3/12سعاد دمحم عبد الفتاح وشرٌكها  التجدٌد الرابع  -  34

 179331م   برل    22192126، تارٌخ :  128  2218/8/17دمحم حمدى ابراهٌم مختار وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  35

    22192126، تارٌخ :  128  2218/8/17تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حمدي ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  36

 179331برلم   

 125282برلم       22192126، تارٌخ :  121  2218/12/32سعد ابراهٌم لاسم وشركاه  التجدٌد السادس  -  37

 129235برلم       22192126، تارٌخ :  112  2218/12/15د حسٌن وشرٌكه  التجدٌد السابع دمحم السٌد محمو -  38

، تارٌخ :  112  2218/12/15تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / السٌد محمود السٌد حسٌن و شركاه  التجدٌد السابع  -  39

 129235برلم       22192126

عبد الفتاح دمحم عٌس وشرٌكهم عنهم محمود عبد الفتاح دمحم عٌسى  التجدٌد السادس ورثة /ابراهٌم  دمحم عٌس وورثة /  -  42

 117863برلم       22192126، تارٌخ :  122  2216/9/25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22192126، تارٌخ :  122  2216/9/25ورثة ابراهٌم دمحم عٌسى وعبد الفتاح دمحم عٌسى وشركاهم  التجدٌد السادس  -  41

 117863برلم   

    22192126، تارٌخ :  123  2216/9/25فوزٌه ابراهٌم دمحم عٌسى  وعبد الفتاح دمحم عٌسى وشركاهم  التجدٌد السادس  -  42

 117863برلم   

    22192126، تارٌخ :  124  2217/9/19شركة اوالد المصرى للمماوالت )سعٌد و مصطفى المصرى(  التجدٌد الخامس  -  43

 133268برلم   

برلم       22192126، تارٌخ :  124  2217/9/19كة اوالد المصرى للمماوالت سعٌد جابر وشرٌكه  التجدٌد الخامس شر -  44

133268 

برلم       22192126، تارٌخ :  114  2218/12/18احمد ودمحم ومحمود حنفى محمود عبد المجٌد  التجدٌد الثانً  -  45

182371 

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  128  2212/1/2ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه حسٌن عبد الحمٌد  التجدٌد السادس  -  46

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  129  2215/1/2ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه حسٌن عبد الحمٌد  التجدٌد السابع  -  47

صدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه)  ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه (  التجدٌد السادس عدل الى  / الشركه العالمٌه للت -  48

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  128  2212/1/2

عدل الى  / الشركه العالمٌه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه)  ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه (  التجدٌد السابع  -  49

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  129  2215/1/2

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  128  2212/1/2ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه  التجدٌد السادس  -  52

 95738برلم       22192126، تارٌخ :  129  2215/1/2ٌوسؾ عبد الحمٌد وشرٌكه  التجدٌد السابع  -  51

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23جدٌد العاشر سعد شمروخ بخٌت وشركاه  الت -  52

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23سعد شمروخ بخٌت وشركاه  التجدٌد العاشر  -  53

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23عبد ربه جاد هللا بخٌت وشركاه  التجدٌد العاشر  -  54

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23عبد ربه جاد هللا بخٌت وشركاه  التجدٌد العاشر  -  55

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23اسحك بخٌت جاد هللا وشركاه  التجدٌد العاشر  -  56

 35218برلم       22192126، تارٌخ :  125  2218/3/23اسحك بخٌت جاد هللا وشركاه  التجدٌد العاشر  -  57

، تارٌخ :  177  2219/1/4تعدل الى شركة النور الساطع لمماوالت النمل عادل رمضان وشركاءه  التجدٌد الثانً  -  58

 182522برلم       22192128

، تارٌخ :  177  2219/1/4ً تعدل الى شركة النور الساطع لمماوالت النمل عادل رمضان وشركاءه  التجدٌد الثان -  59

 182522برلم       22192128

رجب احمد دمحم سلٌمان وشركاه(  التجدٌد الثانً -تعدٌل االسم التجارى للشركه الى)شركه اوربت ترانس لمماوالت النمل -  62

 182522برلم       22192128، تارٌخ :  177  2219/1/4

رجب احمد دمحم سلٌمان وشركاه(  التجدٌد الثانً -ه اوربت ترانس لمماوالت النملتعدٌل االسم التجارى للشركه الى)شرك -  61

 182522برلم       22192128، تارٌخ :  177  2219/1/4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22192128، تارٌخ :  177  2219/1/4ابراهٌم ٌالوت السٌد وشركاه  التجدٌد الثانً -شركة النور الساطع لمماوالت النمل  -  62

 182522برلم   

    22192128، تارٌخ :  177  2219/1/4ابراهٌم ٌالوت السٌد وشركاه  التجدٌد الثانً -شركة النور الساطع لمماوالت النمل  -  63

 182522برلم   

 77156برلم       22192128، تارٌخ :  162  2218/1/22خلؾ حنا نصٌر بشوت وشرٌكته  التجدٌد التاسع  -  64

 77156برلم       22192128، تارٌخ :  162  2218/1/22وشرٌكته  التجدٌد التاسع خلؾ حنا نصٌر بشوت  -  65

 77156برلم       22192128، تارٌخ :  162  2218/1/22مكــٌن للبماله والحلوٌات خلؾ نصٌر وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  66

 77156برلم       22192128، تارٌخ :  162  2218/1/22مكــٌن للبماله والحلوٌات خلؾ نصٌر وشرٌكه  التجدٌد التاسع  -  67

، تارٌخ :  162  2218/1/22عدل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مكٌن للبماله( نبٌل خلؾ حنا وشركاه  التجدٌد التاسع  -  68

 77156برلم       22192128

، تارٌخ :  162  2218/1/22لتجدٌد التاسع عدل االسم التجارى للشركه لٌصبح )مكٌن للبماله( نبٌل خلؾ حنا وشركاه  ا -  69

 77156برلم       22192128

 115769برلم       22192128، تارٌخ :  162  2216/1/14حمدى عبد الرازق وشرٌكة  التجدٌد السادس  -  72

 179765برلم       22192128، تارٌخ :  156  2218/12/16حسن دمحم دمحم حسن وشركاه  التجدٌد الثانً  -  71

 179765برلم       22192128، تارٌخ :  156  2218/12/16حسن دمحم دمحم حسن وشركاه  التجدٌد الثانً  -  72

برلم       22192128، تارٌخ :  168  2219/1/21شركة مساهمة مصرٌة  التجدٌد السابع -شركة كرٌم للمماوالت والتجارة  -  73

126182 

  2218/12/2الشركه الدولٌه للخدمات البحرٌه )شركه مساهمه متمتعه بجنسٌه الجمهورٌه العربٌه المتحده (  التجدٌد العاشر  -  74

 61377برلم       22192128، تارٌخ :  145

 61377برلم       22192128، تارٌخ :  145  2218/12/2الٌوجد  التجدٌد العاشر  -  75

برلم       22192128، تارٌخ :  161  2218/2/12ابراهٌم دمحم حسن عبد النبى وشركاه  التجدٌد االول -ورثه أم هاشم -  76

191222 

    22192128، تارٌخ :  178  2218/11/4دمحم السٌد متولى وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  77

 179974برلم   

    22192128، تارٌخ :  178  2218/11/4دمحم السٌد متولى وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -والتصدٌر  السعادة أم لالستٌراد -  78

 179974برلم   

    22192128، تارٌخ :  178  2218/11/4دمحم السٌد متولى وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -السعادة أم لالستٌراد والتصدٌر  -  79

 179974برلم   

، تارٌخ  178  2218/11/4رى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم (  التجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجا -  82

 179974برلم       22192128: 

، تارٌخ  178  2218/11/4ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم (  التجدٌد الثانً  -  81

 179974برلم       22192128: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ  178  2218/11/4ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / دمحم السٌد متولى ابو النصر وشرٌكه ) السعاده أم (  التجدٌد الثانً  -  82

 179974برلم       22192128: 

،  178  2218/11/4لتجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه  ا -  83

 179974برلم       22192128تارٌخ : 

،  178  2218/11/4ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السعاده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  84

 179974برلم       22192128تارٌخ : 

،  178  2218/11/4اده أم ( حمدهللا عبدالعال حسٌن السعدنً وشرٌكه  التجدٌد الثانً ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / ) السع -  85

 179974برلم       22192128تارٌخ : 

 79495برلم       22192128، تارٌخ :  165  2218/11/12عزٌزه دمحم فرٌحه وزٌنب السٌد عبده  التجدٌد التاسع  -  86

 79495برلم       22192128، تارٌخ :  165  2218/11/12كته  التجدٌد التاسع محمود ابراهٌم ابراهٌم رزق وشرٌ -  87

 192142برلم       22192128، تارٌخ :  172  2218/8/27ولٌد السٌد زكى ابراهٌم وشرٌكته  التجدٌد االول  -  88

برلم       22192129رٌخ : ، تا 184  2218/12/22شركه ابو زعبل لالسمدة والمواد الكٌماوٌه  التجدٌد الخامس  -  89

135486 

 135486برلم       22192129، تارٌخ :  184  2218/12/22الٌوجد  التجدٌد الخامس  -  92

 139767برلم       22192129، تارٌخ :  223  2211/1/31شرٌؾ مبرون اسماعٌل ابو شنب و شرٌكته  التجدٌد الثالث  -  91

 139767برلم       22192129، تارٌخ :  224  2216/1/31شرٌكته  التجدٌد الرابع  شرٌؾ مبرون اسماعٌل ابو شنب و -  92

برلم       22192129، تارٌخ :  212  2218/11/12ؼرٌب السٌد وشركاه  التجدٌد الرابع  -ترست للخدمات المالحٌة  -  93

149221 

 77572برلم       22192112، تارٌخ :  251  2213/3/12بالل وشركاها محل سٌموندس  التجدٌد الثامن  2ل  -  94

 77572برلم       22192112، تارٌخ :  251  2213/3/12بالل وشركاها محل سٌموندس  التجدٌد الثامن  2ل  -  95

 77572برلم       22192112، تارٌخ :  252  2218/3/12بالل وشركاها محل سٌموندس  التجدٌد العاشر  2ل  -  96

 77572برلم       22192112، تارٌخ :  252  2218/3/12كاها محل سٌموندس  التجدٌد العاشر بالل وشر 2ل  -  97

برلم       22192112، تارٌخ :  227  2218/3/3ابراهٌم احمد ابراهٌم على وشرٌكه على احمد ابراهٌم على  التجدٌد االول  -  98

191356 

    22192112، تارٌخ :  235  2216/8/21ن وشركاه (  التجدٌد الثالث ) عاطؾ البنا E.N.Gالمجموعه المصرٌه للمالحه  -  99

 158229برلم   

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها  التجدٌد الثانً  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  122

 182526برلم       22192112، تارٌخ :  282  2219/1/1

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها  التجدٌد الثانً  -التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  تعدٌل االسم -  121

 182526برلم       22192112، تارٌخ :  282  2219/1/1

بوال ٌعموب راشد ٌعموب جرجس و شرٌكتها  التجدٌد الثانً  -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم حموده رزق دمحم  -  122
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182526 

برلم       22192112، تارٌخ :  282  2219/1/1ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  التجدٌد الثانً  -دمحم حموده رزق دمحم  -  124

182526 

برلم       22192112، تارٌخ :  282  2219/1/1ٌعموب راشد ٌعموب جرجس  التجدٌد الثانً  -دمحم حموده رزق دمحم  -  125

182526 

برلم       22192112، تارٌخ :  231  2218/11/29وشرٌكه) الهدٌر لالستٌراد والتصدٌر(  التجدٌد الرابع  دمحم خلٌفه دمحم -  126
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 93281برلم       22192112
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 162922برلم       22192112، تارٌخ :  266

  2218/7/5سمٌرتوفٌك دمحم رشٌد وشرٌكته  التجدٌد الثالث -عباد الرحمن للتورٌدات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌة وااللكترونٌه -  116

 162922برلم       22192112، تارٌخ :  266

سمٌر توفٌك محمود رشٌد وشركاه  التجدٌد الثالث -ورٌدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وااللكترونٌة عباد الرحمن للت -  117

 162922برلم       22192112، تارٌخ :  266  2218/7/5

سمٌر توفٌك محمود رشٌد وشركاه  التجدٌد الثالث -عباد الرحمن للتورٌدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وااللكترونٌة  -  118
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 164342برلم       22192113، تارٌخ :  286  2219/1/3احمد جابر وشرٌكته  التجدٌد الثالث  -  152
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 39691برلم       22192115، تارٌخ :  372  2218/12/26 دمحم سالم ٌوسؾ واخٌه  التجدٌد العاشر -  186

 39691برلم       22192115، تارٌخ :  372  2218/12/26دمحم سالم وعبدالرازق سالم وشركاهما  التجدٌد العاشر  -  187

 39691برلم       22192115، تارٌخ :  372  2218/12/26دمحم سالم وعبدالرازق سالم وشركاهما  التجدٌد العاشر  -  188

 129882برلم       22192115، تارٌخ :  384  2215/9/5شركه ابراهٌم السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد الخامس  -  189

 129882برلم       22192115، تارٌخ :  384  2215/9/5شركه ابراهٌم السٌد دمحم وشركاه  التجدٌد الخامس  -  192

برلم       22192115، تارٌخ :  385  2219/1/24نادى صبحى وشرٌكته لتجارة لطع ؼٌار السٌارات  التجدٌد السابع  -  191

112262 

برلم       22192115، تارٌخ :  385  2219/1/24نادى صبحى وشرٌكته  التجدٌد السابع  -الشركه الهندسٌة لالستٌراد    -  192

112262 

    22192115، تارٌخ :  371  2218/7/16نجٌب رٌمون طباع ) وودكٌت (  التجدٌد السابع  -تور حجار جامبول فٌك -  193

 128384برلم   

 192739برلم       22192116، تارٌخ :  419  2219/1/1محمود دمحم محمود وشرٌكه  التجدٌد االول  -  194

    22192116، تارٌخ :  434  2216/6/6شركاه  التجدٌد االول  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / دمحم خٌري فرج امٌن و -  195

 187482برلم   

 187482برلم       22192116، تارٌخ :  434  2216/6/6فرج امٌن دمحم وشرٌكه  التجدٌد االول  -  196

 131217برلم       22192116، تارٌخ :  417  2216/6/2برٌمع واوالده  التجدٌد الخامس  -  197

برلم       22192116، تارٌخ :  425  2218/12/19تعدل الى/ وائل عبد الفتاح دمحم الشرٌؾ وشركاه  التجدٌد الثالث  -  198

163821 

 163821برلم       22192116، تارٌخ :  425  2218/12/19وائل عبد الفتاح دمحم الشرٌؾ وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  199

ركاه وورثة / لبٌصً دمحم لبٌصً و عنهم موزة عبدالحفٌظ دمحم و لبٌص العربً دمحم وورثة / عبدالرحٌم دمحم لبٌصً وش -  222

برلم       22192117، تارٌخ :  451  2219/2/23بدوي دمحم لبٌصً و عنهم عبدالفتاح بدوي دمحم لبٌصً  التجدٌد السادس 

126474 

  2219/2/1والتصدٌر ) دمحم سعد الشربٌنى وشرٌكته (  التجدٌد السابع ان للتجاره الدولٌه وعموم االستٌراد 2عدل الى / ام  -  221

 112347برلم       22192117، تارٌخ :  448

 126474برلم       22192117، تارٌخ :  451  2219/2/23عبد الرحٌم  لبٌصى  وشركاه  التجدٌد السادس  -  222

 112347برلم       22192117، تارٌخ :  448  2219/2/1دمحم سعد الشربٌنى وشرٌكه  التجدٌد السابع  -  223

عدل االسم التجارى / الى الشربٌنى لتجاره لحلوٌات الجافه واالدوات المدرسٌه والخردوات بالجمله وعموم االستٌراد  -  224

 112347برلم       22192117، تارٌخ :  448  2219/2/1والتصدٌر  التجدٌد السابع 

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  467  2218/4/1ـــا  التجدٌد الثانً خلفاء سمٌر نج -  225

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  467  2218/4/1الٌــــوجـــد  التجدٌد الثانً  -  226

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27عطٌه السٌد سلٌم و شرٌكته  التجدٌد الثامن  -  227



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27عطٌه السٌد سلٌم و شرٌكته  التجدٌد الثامن  -  228

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27عدل الى / عطٌه السٌد سلٌم و شركاه  التجدٌد الثامن  -  229

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27الثامن عدل الى / عطٌه السٌد سلٌم و شركاه  التجدٌد  -  212

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27عبدهللا عطٌه السٌد سلٌم و شركاه  التجدٌد الثامن  -  211

 85372برلم       22192117، تارٌخ :  473  2215/12/27عبدهللا عطٌه السٌد سلٌم و شركاه  التجدٌد الثامن  -  212

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  466  2216/2/3شركه احمد على نجا  التجدٌد الرابع  -  213

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  466  2216/2/3ال ٌوجد  التجدٌد الرابع  -  214

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  465  2213/4/1خلفاء سمٌر نجا  التجدٌد االول  -  215

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  465  2213/4/1الٌوجد  التجدٌد االول  -  216

برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27التجدٌد العاشر   NAGA GARMENTS Coٌضاؾ الً اسم الشركة /  -  217

62994 

برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27ٌد العاشر التجد  NAGA GARMENTS Coٌضاؾ الً اسم الشركة /  -  218

62994 

برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27التجدٌد العاشر   NAGA GARMENTS Coٌضاؾ الً اسم الشركة /  -  219

62994 

برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27التجدٌد العاشر   NAGA GARMENTS Coٌضاؾ الً اسم الشركة /  -  222

62994 

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27تعدل لتصبح/ شركه نجا للمالبس  التجدٌد العاشر  -  221

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27ٌد العاشر تعدل لتصبح/ شركه نجا للمالبس  التجد -  222

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27تعدل لتصبح/ شركه نجا للمالبس  التجدٌد العاشر  -  223

 62994  برلم     22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27تعدل لتصبح/ شركه نجا للمالبس  التجدٌد العاشر  -  224

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27شركة احمد علً نجا  التجدٌد العاشر  -  225

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27شركة احمد علً نجا  التجدٌد العاشر  -  226

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27شركة احمد علً نجا  التجدٌد العاشر  -  227

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27شركة احمد علً نجا  التجدٌد العاشر  -  228

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27خلفــاء سمــــٌر نجــــا  التجدٌد العاشر  -  229

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27لعاشر خلفــاء سمــــٌر نجــــا  التجدٌد ا -  232

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27خلفــاء سمــــٌر نجــــا  التجدٌد العاشر  -  231

 62994برلم       22192117، تارٌخ :  463  2219/2/27خلفــاء سمــــٌر نجــــا  التجدٌد العاشر  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  476  2217/5/17دمحم السٌد صبرى وشرٌكه  التجدٌد االول -اوالد السٌد دمحم صبرى اللعاب االطفال -  233

 189554برلم       22192117

، تارٌخ :  482  2218/6/12مصطفى واسالم دمحم  فخرى وشرٌكهما  التجدٌد الخامس  -المكتب  االستشارى  العربى  -  234

 134423 برلم      22192122

، تارٌخ :  482  2218/6/12مصطفى واسالم دمحم  فخرى وشرٌكهما  التجدٌد الخامس  -المكتب  االستشارى  العربى  -  235

 134423برلم       22192122

 134423برلم       22192122، تارٌخ :  482  2218/6/12اسالم دمحم فخرى وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  236

 134423برلم       22192122، تارٌخ :  482  2218/6/12 فخرى وشرٌكه  التجدٌد الخامس اسالم دمحم -  237

، تارٌخ :  482  2218/6/12تعٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / اسالم دمحم فخرى وشرٌكته  التجدٌد الخامس  -  238

 134423برلم       22192122

، تارٌخ :  482  2218/6/12الم دمحم فخرى وشرٌكته  التجدٌد الخامس تعٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / اس -  239

 134423برلم       22192122

 149932برلم       22192122، تارٌخ :  527  2219/2/17عبدهللا حنفى وشركاه  التجدٌد الرابع  -  242

 126518برلم       22192122: ، تارٌخ  518  2218/1/13أوالد ذكى مسعود عبد الرحٌم  التجدٌد السابع  -  241

 126518برلم       22192122، تارٌخ :  518  2218/1/13أوالد ذكى مسعود عبد الرحٌم  التجدٌد السابع  -  242

 192817برلم       22192122، تارٌخ :  512  2219/1/22شركة وداد محمود محمود وشركاها  التجدٌد االول  -  243

 164255برلم       22192122، تارٌخ :  516  2218/12/22سن وشركاه  التجدٌد الثالث احمد محمود احمد ح -  244

 164255برلم       22192122، تارٌخ :  516  2218/12/22احمد محمود احمد حسن وشركاه  التجدٌد الثالث  -  245

 123661برلم       22192122، تارٌخ :  526  2217/3/9فاٌزة رمضان شحاتة  وشرٌكها  التجدٌد السابع  -  246

    22192122، تارٌخ :  526  2217/3/9ٌعدل لٌصبح/ دمحم نادر حسن دمحم محمود مطاوع و شركاه  التجدٌد السابع  -  247

 123661برلم   

، تارٌخ :  487  2218/3/27امٌنه عبد الجواد مرسى وشركاها  التجدٌد الخامس -ورثه المرحوم / شعبان شحاته دمحم  -  248

 127332برلم       22192122

 179723برلم       22192121، تارٌخ :  565  2218/12/5وفدى اسحك شنوده وشركاه  التجدٌد الثانً  -  249

 179723برلم       22192121، تارٌخ :  565  2218/12/5وشركاه  التجدٌد الثانً  وفدى اسحك شنوده -  252

    22192121، تارٌخ :  565  2218/12/5ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ اٌهاب وفدى اسحك وشركاه  التجدٌد الثانً  -  251

 179723برلم   

    22192121، تارٌخ :  565  2218/12/5وشركاه  التجدٌد الثانً  ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ اٌهاب وفدى اسحك -  252

 179723برلم   

    22192121، تارٌخ :  537  2218/11/23شركه الكفاح لالدوات الصحٌه)رمضان عبده دمحم وشرٌكته (  التجدٌد الرابع  -  253

 149164برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 134124برلم       22192121، تارٌخ :  544  2218/4/5مس السٌد دمحم احمد عبدالعال و شركاه  التجدٌد الخا -  254

 171189برلم       22192121، تارٌخ :  572  2216/6/6مالن شهدى خلٌل و شركاه  التجدٌد الثانً  -  255

 171189برلم       22192121، تارٌخ :  572  2216/6/6مالن شهدى خلٌل و شركاه  التجدٌد الثانً  -  256

برلم       22192121، تارٌخ :  572  2216/6/6االسم التجارى لٌصبح / رامى مالن شهدى وشرٌكه  التجدٌد الثانً عدل  -  257

171189 

برلم       22192121، تارٌخ :  572  2216/6/6عدل االسم التجارى لٌصبح / رامى مالن شهدى وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  258

171189 

 165851برلم       22192121، تارٌخ :  552  2229/6/28التجدٌد االول   مصطفً انور وشرٌكته -  259

 165851برلم       22192121، تارٌخ :  553  2214/6/28مصطفً انور وشرٌكته  التجدٌد الثانً  -  262

 188667برلم       22192121، تارٌخ :  577  2217/1/4جمٌل سعد سلٌمان سلٌمان وشرٌكه  التجدٌد االول  -  261

 134124برلم       22192121، تارٌخ :  545  2215/9/12السٌد دمحم  احمد عبد العال وشركاه  التجدٌد الثالث  -  262

 134124برلم       22192121، تارٌخ :  545  2215/9/12الٌوجد  التجدٌد الثالث  -  263

 163572برلم       22192121، تارٌخ :  525  2218/9/21عماد دمحم وجٌه وشرٌكه عصام دمحم وجٌه  التجدٌد الثالث  -  264

برلم       22192122، تارٌخ :  617  2218/8/22سالمه دمحم ابراهٌم وشرٌكه حمدى حماد رشوان  التجدٌد السابع  -  265

128719 

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  595  1993/7/6ابو سمره دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  التجدٌد االول  -  266

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  596  1998/7/6ابو سمره دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  التجدٌد الثانً  -  267

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  597  2223/7/6ابو سمره دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  التجدٌد الثالث  -  268

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  598  2228/7/6ه دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  التجدٌد الرابع ابو سمر -  269

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  599  2213/7/6ابو سمره دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  التجدٌد الخامس  -  272

 124229برلم       22192122، تارٌخ :  613  2218/7/6تجدٌد السادس ابو سمره دمحم ابراهٌم ودمحم سعد مخلوؾ  ال -  271

برلم       22192122، تارٌخ :  595  1993/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد االول  -  272

124229 

برلم       22192122: ، تارٌخ  596  1998/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد الثانً  -  273

124229 

برلم       22192122، تارٌخ :  597  2223/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد الثالث  -  274

124229 

برلم       22192122، تارٌخ :  598  2228/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد الرابع  -  275

124229 

برلم       22192122، تارٌخ :  599  2213/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد الخامس  -  276

124229 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22192122، تارٌخ :  613  2218/7/6دمحم سعد مخلوؾ ومحروسه ابو طالب محروس  التجدٌد السادس  -  277

124229 

، تارٌخ :  587  2218/11/14شركة االشماء لالستٌراد والتصدٌر صالح عبد هللا دمحم نصٌر وشركاه  التجدٌد الرابع  -  278

 149245برلم       22192122

، تارٌخ :  587  2218/11/14فهمى عبد هللا دمحم نصٌر وشركاه  التجدٌد الرابع  -شركه االشماء لالستٌراد والتصدٌر -  279

 149245برلم       22192122

،  587  2218/11/14فهمى عبد هللا دمحم نصٌر و شرٌكه  التجدٌد الرابع -تعدل الى/ شركه االشماء لالستٌراد و التصدٌر -  282

 149245برلم       22192122تارٌخ : 

،  619  2212/11/22السادس  شركه  االسكندرٌه  للمشروعات  والتجارة شركه ذات مسئولٌه محدودة) أباكو(  التجدٌد -  281

 98626برلم       22192122تارٌخ : 

،  622  2215/11/22شركه  االسكندرٌه  للمشروعات  والتجارة شركه ذات مسئولٌه محدودة) أباكو(  التجدٌد السابع  -  282

 98626برلم       22192122تارٌخ : 

 183265برلم       22192122، تارٌخ :  586  2214/12/28جمٌل عبد الصمد حسنٌن و شرٌكه  التجدٌد االول  -  283

، تارٌخ :  588  2218/12/13عادل موسى وشركاه  التجدٌد الثانً  -المصرٌه االٌطالٌه للحاصالت الزراعٌه  -  284

 179742برلم       22192122

 98626برلم       22192122تارٌخ : ،  621  2224/12/26شركة االسكندرٌه للمشروعات والتجاره  التجدٌد الثالث  -  285

 98626برلم       22192122، تارٌخ :  622  2229/12/26شركة االسكندرٌه للمشروعات والتجاره  التجدٌد الرابع  -  286

 98626برلم       22192122، تارٌخ :  623  2214/12/26شركة االسكندرٌه للمشروعات والتجاره  التجدٌد الثالث  -  287

 142391برلم       22192122، تارٌخ :  634  2221/5/14حسٌن ابراهٌم صبحى وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  288

  2219/1/22عبد الظاهر هرٌدى وشرٌكه ) المتحده للمماوالت والتورٌدات واداره المنشأت السٌاحٌه (  التجدٌد االول  -  289

 192821برلم       22192123، تارٌخ :  689

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9 بدوى عالم وشركاه  التجدٌد الخامس دمحم -  292

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9دمحم بدوى عالم وشركاه  التجدٌد الخامس  -  291

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9حسٌن دمحم بدوى وشرٌكته  التجدٌد الخامس  -  292

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9حسٌن دمحم بدوى وشرٌكته  التجدٌد الخامس  -  293

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9ابناء دمحم بدوى عالم  التجدٌد الخامس  -  294

 113959برلم       22192123، تارٌخ :  672  2215/5/9ابناء دمحم بدوى عالم  التجدٌد الخامس  -  295

، تارٌخ :  642  2218/4/19شركه زاوٌه المصرٌه االلمانٌه لالستٌراد ومستلزمات الكمبٌوتر  التجدٌد الرابع  -  296

 146795برلم       22192123

، تارٌخ :  642  2218/4/19د الرابع شركه زاوٌه المصرٌه االلمانٌه لالستٌراد ومستلزمات الكمبٌوتر  التجدٌ -  297

 146795برلم       22192123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2217/11/22الباجورى لالستٌراد والتصدٌر صبحى احمد حسٌن الباجورى وشرٌكه دمحم حسن على حسب هللا  تجدٌد ثانى  -  298

 176572برلم       22192127، تارٌخ :  727

 147679برلم       22192127، تارٌخ :  725  2218/7/12تجدٌد الرابع محمود حسن محمود و السٌد حسن محمود  ال -  299

، تارٌخ :  733  2218/12/4الشركه المتحده للتجاره والصٌانه ) السٌد عبد العظٌم ابراهٌم وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  -  322

 182331برلم       22192127

، تارٌخ :  733  2218/12/4العظٌم ابراهٌم وشرٌكه (  التجدٌد الثانً  الشركه المتحده للتجاره والصٌانه ) السٌد عبد -  321

 182331برلم       22192127

، تارٌخ :  722  2218/8/16صباح عبد العزٌز رضوان ابراهٌم وشرٌكها السٌد منصور السٌد منصور  التجدٌد الرابع  -  322

 148258برلم       22192127

    22192127، تارٌخ :  722  2218/8/16ته صباح عبدالعزٌز رضوان ابراهٌم  التجدٌد الرابع دمحم حمدى خلٌفه وشرٌك -  323

 148258برلم   

دمحم حمدى خلٌفه وشرٌكته صباح عبدالعزٌز رضوان ابراهٌم وشرٌكهما دمحم جابر حامد احمد الطٌب  التجدٌد الرابع  -  324

 148258برلم       22192127، تارٌخ :  722  2218/8/16

  2218/8/16دمحم حمدي خلٌفه وشرٌكته صباح عبدالعزٌز رضوان وشرٌكهما السٌد منصور السٌد منصور  التجدٌد الرابع  -  325

 148258برلم       22192127، تارٌخ :  722

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / صباح عب العزٌز رضوان ابراهٌم وشرٌكها السٌد منصور وشرٌكهما طارق فكرى رشاد  -  326

 148258برلم       22192127، تارٌخ :  722  2218/8/16حسٌن  التجدٌد الرابع 

برلم       22192127، تارٌخ :  729  2215/8/18كرم نجم وشركاه  التجدٌد االول -شركه الفتح الالت التصوٌر -  327

185926 

 158289برلم       22192127، تارٌخ :  712  2216/9/18طارق محفوظ امٌن وشركاة  التجدٌد الثالث  -  328

 172154برلم       22192127، تارٌخ :  736  2216/2/16هٌثم وشركاه  التجدٌد الثانً -الهالل لالخشاب  -  329

، تارٌخ :  732  2218/12/4السٌد عبد العظٌم ابراهٌم وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -للتجارة والصٌانة  الشركة المتحدة -  312

 182331برلم       22192127

 182331برلم       22192127، تارٌخ :  732  2218/12/4الٌوجد  التجدٌد الثانً  -  311

برلم       22192127، تارٌخ :  728  2214/2/18ٌد الثانً البنا لالتصاالت ولٌد حنفً دمحم حسٌن وشرٌكه  التجد -  312

164656 

    22192127، تارٌخ :  719  2217/3/9دمحم محمود مبرون وشركاه  التجدٌد السابع -ورثه محمود مبرون حسنٌن  -  313

 123662برلم   

    22192128، تارٌخ :  748  2225/7/15ول ٌسرى دمحم احمد وشركاه  التجدٌد اال-شركة التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌة -  314

 116842برلم   

    22192128، تارٌخ :  749  2212/7/15ٌسرى دمحم احمد وشركاه  التجدٌد الثانً -شركة التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌة -  315

 116842برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22192128، تارٌخ :  752  2215/7/15الثالث  ٌسرى دمحم احمد وشركاه  التجدٌد-شركة التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌة -  316

 116842برلم   

 116842برلم       22192128، تارٌخ :  748  2225/7/15التٌسٌر الكترٌن العمال الكهرباء  التجدٌد االول  -  317

 116842برلم       22192128، تارٌخ :  749  2212/7/15التٌسٌر الكترٌن العمال الكهرباء  التجدٌد الثانً  -  318

 116842برلم       22192128، تارٌخ :  752  2215/7/15التٌسٌر الكترٌن العمال الكهرباء  التجدٌد الثالث  -  319

 129436برلم       22192128، تارٌخ :  762  2218/11/5السٌد ابراهٌم السٌد وولده بهاءالدٌن  التجدٌد السابع  -  322

، تارٌخ :  745  2226/5/15رٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الرابع المكتب التجارى للتو -  321

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  745  2226/5/15المكتب التجارى للتورٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  322

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  746  2211/5/15ب التجارى للتورٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الخامس المكت -  323

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  746  2211/5/15المكتب التجارى للتورٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الخامس  -  324

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  747  2216/5/15المكتب التجارى للتورٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد السادس  -  325

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  747  2216/5/15المكتب التجارى للتورٌدات الكهربائٌه) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد السادس  -  326

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  745  2226/5/15شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  327

 116842برلم       22192128

: ، تارٌخ  745  2226/5/15شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  328

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  746  2211/5/15شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الخامس  -  329

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  746  2211/5/15شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد الخامس  -  332

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  747  2216/5/15شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد السادس  -  331

 116842برلم       22192128

، تارٌخ :  747  2216/5/15 شركه التٌسٌر للمماوالت الكهربائٌه ) ٌسرى دمحم احمد وشركاه (  التجدٌد السادس -  332

 116842برلم       22192128

 193218برلم       22192128، تارٌخ :  757  2219/2/27شركة عٌاد صبحً عٌاد و شرٌكته  التجدٌد االول  -  333

 193218برلم       22192128، تارٌخ :  757  2219/2/27شركة عٌاد صبحً عٌاد و شرٌكته  التجدٌد االول  -  334

 162827برلم       22192129، تارٌخ :  847  2218/6/23 -حمدي خلٌفه سعد وشرٌكه سعٌد  ج  -  335



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 126463برلم       22192129، تارٌخ :  836  2219/2/22 -بهجات دمحم عزٌز  خلٌل  وشركاها  ج  -  336

برلم       22192129، تارٌخ :  817  1998/12/22 -ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ج  -  337

135488 

برلم       22192129، تارٌخ :  818  2223/12/22 -ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ج  -  338

135488 

برلم       22192129، تارٌخ :  819  2228/12/22 -ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ج  -  339

135488 

برلم       22192129، تارٌخ :  822  2213/12/22 -ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ج  -  342

135488 

برلم       22192129، تارٌخ :  821  2218/12/22 -ورثه المرحوم عبده احمد الدباح / احمد عبده احمد وشركاه  ج  -  341

135488 

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  795  1996/7/22 -سمٌره  خلٌل  وشركاه  ج  -  342

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  796  2221/7/22 -سمٌره  خلٌل  وشركاه  ج  -  343

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  799  2226/7/22 -سمٌره  خلٌل  وشركاه  ج  -  344

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  822  2211/7/22 -سمٌره  خلٌل  وشركاه  ج  -  345

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  821  2216/7/22 -سمٌره  خلٌل  وشركاه  ج  -  346

 163592برلم       22192129، تارٌخ :  823  2218/9/23 -دمحم حسن دمحم الوزان وشركاه  ج  -  347

، تارٌخ :  823  2218/9/23 -رٌاض دمحم الوزان وشركاه  ج -عدل االسم التجارى للشركه الى / ابناء دمحم حسن الوزان -  348

 163592برلم       22192129

 82159برلم       22192129، تارٌخ :  825  2214/2/4 -ابراهٌم فهمى زكرٌا والسٌد دمحم زٌدان  ج  -  349

 82159برلم       22192129، تارٌخ :  826  2219/2/4 -ى زكرٌا والسٌد دمحم زٌدان  ج ابراهٌم فهم -  352

 82159برلم       22192129، تارٌخ :  825  2214/2/4 -السٌد دمحم دمحم زٌدان وشرٌكة سعٌد  ج  -  351

 82159برلم       22192129، تارٌخ :  826  2219/2/4 -السٌد دمحم دمحم زٌدان وشرٌكة سعٌد  ج  -  352

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -سمٌرة خلٌل وشركاه  ج  -  353

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -سمٌرة خلٌل وشركاه  ج  -  354

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -سمٌرة خلٌل وشركاه  ج  -  355

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -سمٌرة خلٌل وشركاه  ج  -  356

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -تعدل الى/ السٌد حسن فرحات و شركاه  ج  -  357

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -تعدل الى/ السٌد حسن فرحات و شركاه  ج  -  358

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -تعدل الى/ السٌد حسن فرحات و شركاه  ج  -  359



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -تعدل الى/ السٌد حسن فرحات و شركاه  ج  -  362

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -فرحات  ج عمرو السٌد فرحات وشرٌكه دمحم السٌد  -  361

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  797  2213/1/27 -عمرو السٌد فرحات وشرٌكه دمحم السٌد فرحات  ج  -  362

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -عمرو السٌد فرحات وشرٌكه دمحم السٌد فرحات  ج  -  363

 122744برلم       22192129، تارٌخ :  798  2218/1/27 -عمرو السٌد فرحات وشرٌكه دمحم السٌد فرحات  ج  -  364

، تارٌخ :  879  2218-5-24 -شركه روٌال الكترولكس لالجهزه الكهربائٌه)علً عبد المعطً حامد وشركاه (  ج  -  365

 162566برلم       22192132

، تارٌخ :  879  2218-5-24 -شركه روٌال الكترولكس لالجهزه الكهربائٌه)علً عبد المعطً حامد وشركاه (  ج  -  366

 162566برلم       22192132

 164711برلم       22192132، تارٌخ :  869  2219/2/24 -ٌوسؾ عطاهللا وشرٌكه  ج  -  367

 148123برلم       22192132، تارٌخ :  885  2218-9-24 -عادل دمحم دمحم لاسم وشركاه  ج  -  368

 135383برلم       22192131، تارٌخ :  929  2218-11-7 -حلوانى اتٌنوس  لٌلى ٌعموب عبد الكرٌم وشركاها  ج  -  369

 125276برلم       22192131، تارٌخ :  893  2218-12-9 -مصانع الصحن لصناعه االخشاب  ج  -  372

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 121145برلم       22192123دمحم دمحم احمد مصطفى  تجٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

    22192123تجدٌد الرهن ، تارٌخ :   94لسنه  8التركى لتلوٌن المعادن ممدوح دمحم على التركى وفما الحكام المانون رلم  -  2

 146692م   برل

 91532برلم       22192132حسنى حامد السٌد مصطفى  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 162927برلم       22192112ٌه )اسكو(  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : الشركه االفرٌمٌه للخدمات البترول -  1

مارن عادل مهنى وشرٌكه دوارؾ لتصنٌع وفرزوتعبئه وتجهٌزالحاصالت الزراعٌه والموادالؽذائٌه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 142683برلم       22192114

 113178برلم       22192117خ : شركة محمود محمود حسن ؼرٌب وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌ -  3

 113178برلم       22192117البٌطاش  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -سمرمون العجمً  -  4

 188357برلم       22192127زٌتون تكس  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : -أخوان زٌتون-دمحم زكرٌا وشرٌكه  -  5

 188357برلم       22192127الرهن ، تارٌخ : زٌتون تكس  تجدٌد -أخوان زٌتون-دمحم زكرٌا وشرٌكه  -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


