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عن ورشة تشؽٌل  82841برلم  21191331، لٌد فى  111110111طارق منٌر راؼب اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عطفة عمار من ش زٌن العابدٌن 4، بجهة :  1دن معا

عن سوبر  82834برلم  21191328، لٌد فى  211110111جمال عبد الناصر احمد زكى مٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الممطم الخلٌفة 5144ق  41عمارة ب ش  5ماركت ، بجهة : محل 

عن مطعم فول وطعمٌه ،  82597برلم  21191315، لٌد فى  51110111محمود دمحم سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش امام سعد من فرج شلهوب 2 -بجهة : دار السالم 

ٌد وتركٌب عن تور 82642برلم  21191317، لٌد فى  611110111محمود حامد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش فوزى رسمى متفرع من ش حسن التهامى ؼرفه بالشمه 16مصاعد وساللم ، بجهة : 

، بجهة :  1عن مطعم 82621برلم  21191316، لٌد فى  111110111فوزى سعٌد دمحم فوزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 (1ش المبتدٌان محل رلم ) 28

عن تجارة الوٌر  82652برلم  21191311، لٌد فى  51110111، رأس ماله ،  ممدوح سٌد سلٌمان ٌوسؾ  ، تاجر فرد  -  6

 ، بجهة : تمسٌم لصر الشمع طره بجوار مسجد النصر ومصنع المادسٌة شك الثعبان 1الصلب 

 عن تورٌد وتركٌب 82681برلم  21191312، لٌد فى  51110111باسم دمحم محمود دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ش دمحم عبدالمادر 43الرخام والجرانٌت ، بجهة : 

عن تورٌد لطع ؼٌار  82677برلم  21191312، لٌد فى  511110111دمحم محمود دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 161عماره  بالدور الثانً 7شمه  -، بجهة : الخلٌفه  1سٌارات وترولٌات ومعدات النظافه ومستلزمات مراكز خدمه السٌارات 

 الممطم -مساكن االسكندرٌه 

عن مصنع رخام ،  74447برلم  21191313، لٌد فى  511110111احمد طارق حجاج كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 الصناعٌة طرة شك الثعبان D/50بجهة : بمطعة رلم 

عن مصنع رخام ،  74447برلم  21191313فى ، لٌد  511110111احمد طارق حجاج كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 74447برلم 51111كوتسٌكا بنشاط مماوالت وتورٌد رخام ومستلزمات محاجر براس مال  -ش اوالد حجاج  1بجهة : 

عن ورشه معادن  82719برلم  21191317، لٌد فى  111110111مصطفى فتحى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ح الشرلٌه الخرطه المدٌمه 71هة : خفٌفه ، بج

عن  82725برلم  21191317، لٌد فى  211110111احمد صالح الدٌن سلٌمان عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش العدوي 6خدمات نمل للؽٌر ، بجهة : 

عن تورٌد  82752برلم  21191321، لٌد فى  1111110111احمد فؤاد عبدالجلٌل البرلسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 عمارات الشركة الكوٌتٌة المرحلة الثالثة 43مالبس جاهزة بالجملة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن مماوالت اعمال  82739برلم  21191318، لٌد فى  5111110111اشرؾ حالوه دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

ش شرٌؾ باب اللوق عمارات  2، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره 19تٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعهكهرومٌكانٌكٌه واالس

 الدور السابع 81اللواء شمه 
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 الدرب الجدٌد

عن مكتب  82797برلم  21191326، لٌد فى  1111110111دور دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً ؼن -  16

 ش عمر بن الخطاب ارض الجمعٌة كوتسٌكا طرة 46مماوالت وتورٌدات ، بجهة : 

والت عن مما 82843برلم  21191331، لٌد فى  1111110111محمود دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 مبنى الٌونانى-الدور الثالث  342ش ٌوسؾ الحندى وحدة رلم  11، بجهة :  1وتورٌدات عمومٌة 

عن  82656برلم  21191311، لٌد فى  1111110111ٌاسر خمٌس لاسم دمحم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 عمارات العرائٌس المعادي الجدٌدة 3مدخل  9المماوالت العمومٌة وجمٌع انواع التشطٌبات ، بجهة : عمارة 

عن تورٌد مستلزمات  82616برلم  21191316، لٌد فى  51110111نورا جالل دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

ه الزٌر المعلك سابما شم -ش دمحم المنوفً  1 -مكاتب ) فٌما عدا الورق والتصوٌر والطباعه وخدمات االنترنت ( ، بجهة : عابدٌن 

 4رلم 

عن مماوالت  82625برلم  21191317، لٌد فى  511110111وفاء ابراهٌم عبدالرحٌم هاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 2119/2/5على  525عمومٌة واستشارات هندسٌة )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة 

 دار السالم-ان عٌد من صالح ش رمض 5، بجهة :  2119/3صادر 

عن تورٌدات  82662برلم  21191311، لٌد فى  51110111هٌثم خطاب عمر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ش الحرٌة الدور االرضى شمال  3عمومٌة ومماوالت ، بجهة : بالعمار حارة محمود عبدالعال متفرع من ش الحرٌة حالٌا وسابما 

 الصاعد شمة

برلم  21191312، لٌد فى  3111110111عبد العزٌز عبد العلٌم عبد الضٌل عبد العواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الحى السابع ش صالح الدٌن الممطم 8313عن مماوالت وتجاره مواد عزل ، بجهة : ق  82682

عن ورشة دوكو ،  82689برلم  21191312ٌد فى ، ل 111110111دمحم فكري علً علً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مساكن المحمودٌة الممطم امام نمطة الممطم 13بجهة : رلم 

عن  82694برلم  21191313، لٌد فى  511110111ٌسرا المتولى دمحم عرفات السلكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ابراج االمل 99وبٌع الخطوط( ، بجهة :  خدمات محمول واالتصاالت واالكسسوارات )فٌما عدا االنترنت

عن تجاره  82723برلم  21191317، لٌد فى  51110111بدر عبد الحفٌظ محمود حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 منشٌه جبرٌل 3المصوؼات والمجوهرات والساعات ، بجهة : ش مٌدان العرب مبنى مسجد السالم محل 

عن تجهٌز وبٌع اكٌاس  82696برلم  21191313، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل منٌر حسن امٌن   -  26

 بالدور االرضى 2عطفة شهاب من امٌر الجٌوش محل رلم  11ورلٌة ، بجهة : 

عن اصالح  82759برلم  21191321، لٌد فى  51110111ؼرٌب ابراهٌم مرزوق عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 الممطم-المساكن الجاهزة الدور االرضى  9ش 6، بجهة : عمار  1وتش كا

عن بماله ، بجهة  82741برلم  21191318، لٌد فى  111110111سمٌره احمد ابو سرٌع سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش عمار بدر 6: 

عن تعبئه  82766برلم  21191321، لٌد فى  111110111عارؾ حامد ابراهٌم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 عبد المجٌد  الشٌخ فاٌده كامل 4وتجاره وتورٌد العطور ، بجهة : 

عن مماوالت  82717برلم  21191317، لٌد فى  1111110111دمحم رجب عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش ابراهٌم حسٌن 41، بجهة :  1عمومٌة وتورٌدات
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عن تورٌدات عمومٌة  82817برلم  21191327، لٌد فى  1111110111سٌد دمحم سالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ا عمارات الشركة الكوٌتٌة المعادي الجدٌدة 7ومماوالت عامة وتورٌد مستلزمات محاجر ، بجهة : 

عن بٌع اكٌاس  82777برلم  21191324، لٌد فى  511110111ولٌد صالح محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش ابراهٌم مصطفى منٌل الروضة مصر المدٌمة 5بالستٌن ، بجهة : 

عن بمالة جافة ،  82815برلم  21191326، لٌد فى  51110111دمحم عبد الصبور تونى عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الممطم الخلٌفة 531ق  9ش  21بجهة : 

عن تجارة  82584برلم  21191314، لٌد فى  111110111انطونٌوس عادل بولس عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش الواجهة وكالة البلح 7منسوجات ، بجهة : محل بالعمار 

دات عن تورٌ 82611برلم  21191315، لٌد فى  111110111محمود علً عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش عبدالمنعم رٌاض م ناصر 29 -عمومٌة ، بجهة : الجمالٌه 

عن تورٌد وتركٌب  82631برلم  21191317، لٌد فى  1111110111نرمٌن دمحم متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش وابور ابوسلٌم 4، بجهة :  1رخام 

عن تورٌدات عمومٌه ،  82784برلم  21191325، لٌد فى  511110111اٌمن دمحم على عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش الشٌمى حسن شمه بالدور االرضى 55بجهة : دار السالم /

عن ترزى ،  82569برلم  21191313، لٌد فى  11110111عائشه دمحم عبد النعٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 الممطم 17ش  7111بجهة : ق 

عن تورٌدات مواد بناء ،  82651برلم  21191311، لٌد فى  51110111دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماجد جاد -  39

 1مساكن الفسطاط الجدٌدة شمة  31بجهة : رلم 

عن تجارة الخردوات  82697برلم  21191313، لٌد فى  1111110111اشرؾ سعد امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 البساتٌن -ش محفوظ من شارع بٌن المزارع  24تجزئه  ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة :  والمالبس

عن  82667برلم  21191311، لٌد فى  111110111زٌنب عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ادىزهراء المع 13الشطر  86بلون  21مكتب مماوالت عامة ، بجهة : عمار 

عن معرض  82754برلم  21191321، لٌد فى  2111110111شروق السٌد عمران عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 منطمة المعراج العلوى من ش االلم بن االرلم 19، بجهة :  1للموبلٌا واالثاث المنزلى 

عن  82732برلم  21191318، لٌد فى  511110111احمد عبدالحكٌم ابراهٌم السٌد عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

التسوٌك فى مجال الدعاٌة ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والماحؾ وبعد الحصول على التراخٌص 

 ىش عبدالمنعم رٌاض عرب المعاد 11، بجهة :  2118لسنة  221برلم صادر  2119لسنة  5345الالزمة بموافمى امنٌة رلم 

عن  82811برلم  21191326، لٌد فى  111110111سعٌد عبد المنعم خلؾ هللا شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 الهضبه الوسطى الممطم 2الحى الثامن شمه  9322مماوالت عمومٌه ، بجهة : ق 

عن تورٌدات  82774برلم  21191324، لٌد فى  511110111دمحم طارق زكرٌا عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 دار السالم 1ش ابراهٌم عواد احمد زكى محل  15عمومٌة ، بجهة : 

عن  82787برلم  21191325، لٌد فى  1111110111محمود عبدالعزٌز ابوكلٌل عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

ء وتجهٌز المطاعم محلٌا بنظام الفرنشاٌر والخدمات الرٌاضٌة تحضٌر وتجهٌز جمٌع انواع المأكوالت والمشروبات الؽذائٌة وانشا

والخدمات التجارٌة والثمافٌة والامة لاعات مجهزة الستمبال البروفات الفنٌة فى مجال الرسم والموسٌمى وورش العمل )فٌما عدا 
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ش مدٌرٌة التحرٌر جاردن سٌتى  15، بجهة :  2119لسنة  18االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم 

 الدور الرابع فوق االرضى 8شمة 

عن تورٌدات  82816برلم  21191326، لٌد فى  1111110111والء ٌسرى عجمى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 االوتوستراد 3مساكن المحافظة م 11، بجهة :  1عمومٌة 

عن تجارة رومان بلً  82615برلم  21191315، لٌد فى  111110111س ماله ،  دمحم شرٌن عوض امام  ، تاجر فرد ، رأ -  48

 ش احمد زكً المعادي 223لطاعً ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  82647برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد سٌد زنفل عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش الشواربى الدور االرضى 9ها ، بجهة : حرٌمى فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارت

عن تجارة  82678برلم  21191312، لٌد فى  511110111ابراهٌم عبد العزٌز عبد هللا سابك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش الجمالى بالدراسة خلؾ صٌدلٌة المستعلى باهلل الجمالٌة 27المشه فٌما عدا االلمشه العسكرٌة ، بجهة : 

عن صٌانة  82562برلم  21191313، لٌد فى  1111110111باس محمود صالح ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  51
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن تجارة  82718برلم  21191317، لٌد فى  51110111عصام رمضان فهمى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مصر المدٌمة الماهرة 1ش المؽٌرة خرطة ابو السعود محل رلم  3الحدٌد والمعادن ، بجهة : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82796برلم  21191326لٌد فى  ، 111110111دمحم عبدالفتاح سلٌم على دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 شك الثعبان طره W 21ورشة جرانٌت ورخام ، بجهة : لطعه ارض حالٌاً رلم 

عن تجارة  82833برلم  21191328، لٌد فى  511110111ٌس حسن محمود دمحم العماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 الدور االرضً الممطم 81ش  7221اجهزة تكٌؾ واجهزة كهربائٌة منزلٌة ، بجهة : ق 

عن بٌع مهمات  82818برلم  21191327، لٌد فى  81110111هانى محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

ش االتحاد  14الكمبٌوتلر ، بجهة :  -االنترنت  -االحبار  -االت التصوٌر  -الورق  -الدعاٌة واالعالن  -مكاتب فٌما عدا الطباعة 

 ىالمعاد

عن مطعم ، بجهة :  82594برلم  21191314، لٌد فى  511110111احمد دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 1فم الخلٌج1م13 -مصر المدٌمة

عن تورٌدات  82636برلم  21191317، لٌد فى  121110111حسٌن فراج حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش جابرعبد الفتاح من ش حسن محمود 5عمار عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  82641برلم  21191317، لٌد فى  111110111عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 م اسكندرٌة الممطم 161الدور الثالث عمار  9الرخام ، بجهة : شمة 

عن ورشة  82646برلم  21191311، لٌد فى  51110111عمر سعٌد دمحم حسن عارؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 15صمر لرٌش المعادي الجدٌدة محل رلم  281ش  15صٌانة واصالح سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌد  82571برلم  21191313، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالفتاح توفٌك حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 دار السالم-ش صالح عابدٌن من احمد زكى  81، بجهة :  1جلود خام 

عن تورٌدات اثاث  82561برلم  21191313، لٌد فى  111110111رشا حسن دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ثالثطره شمه بالدور ال -ش حنفى الشٌخ كوتسٌكا  18منزلى ، بجهة : 

عن تورٌدات  82657برلم  21191311، لٌد فى  111110111كرٌستٌن امٌر صبحى نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش الجامع االسماعٌلى 23، بجهة :  1عمومٌة 

عن  82654برلم  21191311، لٌد فى  151110111جوزٌؾ ابراهٌم امٌر باسلٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش خالد بن الولٌد عزبه خٌر هللا شمه بالدور االرضى 19اوالت عمومٌه ، بجهة : مم

عن بٌع  82683برلم  21191312، لٌد فى  111110111ماجده عبدالرحمن عثمان الشٌمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 المعادي 111ش  4، بجهة :  1خٌوط ترٌكو 

عن بٌع مستلزمات تنجٌد  82718برلم  21191314، لٌد فى  51110111د ، رأس ماله ،  هانً دمحم سٌد دمحم  ، تاجر فر -  124

 ش بدر الدٌن من النجاح ع خٌر هللا 4، بجهة :  1ومراتب 

عن مطعم  82738برلم  21191318، لٌد فى  5111110111محمود حامد محمود الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 رات بٌتشو امرٌكان سٌتى زهراء المعادىعما 7مشوٌات ، بجهة : 

عن تورٌد ماكوالت  82637برلم  21191317، لٌد فى  511110111الدهان للماكوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ش عبد اللطٌؾ سعد الفارولٌه المعادى 7وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مطعم  82717برلم  21191314، لٌد فى  211110111رد ، رأس ماله ،  هند دمحم عبدالجلٌل دمحم نصر  ، تاجر ف -  127

 ش السد الجوانى 27، بجهة :  1كشرى 

عن مماوالت عامة  82762برلم  21191321، لٌد فى  111110111هٌثم سامح انور دهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 طره-ش جمال عبدالناصر  28، بجهة :  1



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة  82811برلم  21191326، لٌد فى  111110111حمد رسمى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نسمة ا -  129

 158ش  4عمارة  7وتورٌدات ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع  82811برلم  21191326، لٌد فى  51110111سٌد حسن عبدالعلٌم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش طاهر بن الحسٌن ابوالسعود 16ة : ، بجه 1حلوى من عجٌن 

عن مكتب مماوالت  82828برلم  21191327، لٌد فى  511110111عادل ابراهٌم رزق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الشطر العاشر المعادى الجدٌده ش الجزائر 33، بجهة : 

عن بٌع وصٌانه  82596برلم  21191315، لٌد فى  211110111سامر سمٌر داود اسحاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تكٌٌفات ولطع ؼٌار ، بجهة : عماره الصفوه ش عنتر المضبوط من ش اسٌا دار السالم

عن ممر ادارى  71417برلم  21191314، لٌد فى  511110111هشام كامل سٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش بٌرم التونسى33ن واستؽالل خامات المناجم ، بجهة : للتعدٌن والتنمٌب عن المعاد

عن مالبس  82779برلم  21191324، لٌد فى  211110111اسامه على عبد الاله مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش بور سعٌد برج الؤلؤة الخلٌج السٌدة زٌنب 269جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن تجارة مالبس  82579برلم  21191313، لٌد فى  111110111براهٌم عبد النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال ا -  135

 ش عدلً 28جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن نفخ واصالح  82613برلم  21191315، لٌد فى  121110111لٌلى نبٌه دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 الممطم 8119وتش ، بجهة : عمارات النصر عماره كا

عن ممر ادارى  71417برلم  21191314، لٌد فى  511110111هشام كامل سٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 ش بور سعٌد السٌدة زٌنب 117للتعدٌن والتنمٌب عن المعادن واستؽالل خامات المناجم ، بجهة : 

عن  82591برلم  21191314، لٌد فى  1111110111خالك عبدالموى جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدال -  138

 ش دروٌش الجمال 31، بجهة :  1مماوالت عمومٌة وتورٌدات 

عن تشؽٌل معادن ،  82631برلم  21191317، لٌد فى  121110111ٌحًٌ سٌد علً ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 ح امام حوض الزهور 6: بجهة 

عن تجارة  82684برلم  21191312، لٌد فى  211110111اٌمن على عبدالحمٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 دار السالم-ش احمد متولى الفٌوم  11، بجهة :  1وتجمٌع وتورٌد لطاعات االلومنٌوم 

عن دعاٌة  82698برلم  21191313، لٌد فى  51110111رأس ماله ،  ابراهٌم هالل البرى علٌوة  ، تاجر فرد ،  -  141

 الممطم-4شمة  1مدخل 11بلون   711-، بجهة : مساكن اسبٌكو  2116على  54واعالن بموافمة امنٌة رلم 

عن دعاٌة  82698برلم  21191313، لٌد فى  51110111ابراهٌم هالل البرى علٌوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 الممطم بنشاط صٌدلٌه 5مدخل  9، بجهة : مساكن اطلس بلون  2116على  54واعالن بموافمة امنٌة رلم 

عن بٌع  82711برلم  21191313، لٌد فى  51110111دمحم حسنٌن السٌد حسنٌن زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 الفمار المنٌل ش سعٌد ذو 3مالبس جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن استٌراد  82714برلم  21191314، لٌد فى  5111110111ٌاسمٌن بهاء سلٌم عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

ب احمد كامل امام المعونة االمرٌكٌة  12، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة فٌما عدا المجموعة 

 الالسلكً

عن ممهى ، بجهة :  82814برلم  21191326، لٌد فى  111110111سٌد دمحم سٌد دمحم مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مٌدان الظوؼلى 5



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ادارة مطاعم  82838برلم  21191331، لٌد فى  111110111سٌد على شحاته محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 2وٌتٌة الدور االول شمة أ عمالرات الك4، بجهة :  1

عن بالى ستٌشن )  82825برلم  21191327، لٌد فى  511110111احمد عونى كمال وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 م العبد تعاونٌات الممطم الخلٌفة 153عمار  2فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص االزمه ، بجهة : محل 

عن  82845برلم  21191331، لٌد فى  211110111شرٌؾ فرٌد موسً أسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ش احمد زكً 223، بجهة :  1مماوالت عمومٌة وتشطٌبات 

عن ورشة  82613برلم  21191316، لٌد فى  121110111سٌد عاطؾ سٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 عمارات صصمر لرٌش 295سٌارات ، بجهة : عمارة  اصالح

عن مماوالت  82791برلم  21191325، لٌد فى  211110111دمحم ابراهٌم جاد ابو عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 حمامات عٌن الصٌره االمام الشافعى الخلٌفة 1عامه وتورٌدات واعمال الحجر الهاشمى ، بجهة : عمار 

عن استٌراد  82824برلم  21191327، لٌد فى  5111110111ء فتحى محمود فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجال -  151

 ح سلٌم من ش اسماعٌل سرى 12( ، بجهة : 6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة )فٌما عدا المجموعة 

عن بٌع حلوى ،  82572برلم  21191313، لٌد فى  51110111دمحم فوزى عوٌس لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش عبدالعظٌم من ش بٌن المزارع 19بجهة : محل بالعمار رلم 

عن مطعم وكافٌة  82648برلم  21191311، لٌد فى  21110111سٌدة عبد الحً ؼنٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 الممطم 11ق  6دلٌه الحً ، بجهة : محل الهضبة الوسطً خلؾ كلٌة الصٌ

عن تورٌدات  82711برلم  21191313، لٌد فى  511110111سٌد احمد محمود عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الدور الثامن 86ج ش رمسٌس شمه رلم  43، بجهة :  1كهربائٌه وصٌانه اعمده االناره العامه وتورٌدات عمومٌة 

عن تعبئة  82686برلم  21191312، لٌد فى  511110111سؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام حسنى ابو سرٌع ٌو -  155

 ش البوسطه عزبة السجانه 21، بجهة : شمة بالدور االرضى عمار  1وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة 

ات عن تورٌد 82668برلم  21191311، لٌد فى  1111110111كرٌم عاطؾ على عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش نوبار السٌدة زٌنب 7عمومٌه ، بجهة : ؼرفه من شمه بالدور االول بعد االرضى 

عن ورشه  82744برلم  21191319، لٌد فى  111110111محمود ٌحى حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 شك الثعبان طره المعادى -حجر هاشمى ، بجهة : مدخل بدر اللٌثى خلؾ مصنع الشعراوى 

عن جزارة ، بجهة :  82756برلم  21191321، لٌد فى  11110111رشاد احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 جمعٌة اهالى شمال سٌناء زهراء المعادى 36ق 

صٌانة  عن 82716برلم  21191317، لٌد فى  51110111هوٌدا على عبد المادر سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌدة المعادى 27عمارات  9وتنظٌؾ الشفطات والمداخن والهواٌات ، بجهة : عمار 

عن مطعم  82743برلم  21191318، لٌد فى  51110111عبدالعزٌز صابر عبدالعزٌز علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 عزبة خٌر هللا 1محل رلم  ح فؤاد من ش النجاح 1، بجهة :  1فول وطعمٌة 

عن ورشه حجر  82751برلم  21191321، لٌد فى  111110111نبٌل عاشور دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 هاشٌمى ، بجهة : مدخل الشٌماء طرٌك خالطات عثمان ششك الثعبان طره

عن  82819برلم  21191326، لٌد فى  51110111جورج ماهر فضل هللا جادالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 خدمات نظافة ، بجهة : شمه بالدور االول فوق االرضى ش فنجرى هندى م ناصر



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة الحداٌد  82812برلم  21191326، لٌد فى  21110111ضٌاء الدٌن سٌد سعٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 الممطم-ابع الهضبة الوسطى الحى الر 5589، بجهة : ق  1والبوٌات 

عن رحالت  82827برلم  21191327، لٌد فى  51110111كرٌم دمحم عبد المنعم عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 شكرى عبد الحلٌم من ش النصر 3داخلٌه ج . م. ع ، بجهة : 

عن تورٌدات  82575برلم  21191313، لٌد فى  1511110111ابراهٌم ٌس دمحم دمحم عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 12مساكن الفسطاط الجدٌدة شمة  2/85مواد بناء ، بجهة : 

عن بٌع  82632برلم  21191317، لٌد فى  111110111عواطؾ حفنى دمحم على لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ج حدائك 77ش  8طباعه ، بجهة : مستلزمات مكتبٌه فٌما عدا التصوٌر والورق واالحبار وال

عن بٌع  82567برلم  21191313، لٌد فى  51110111وائل عبدالحلٌم السٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 الحً الخامس الممطم 6238حلوي من العجٌن ، بجهة : ق 

عن التنجٌد  82782برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد رجب عبد الرحمن عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 المعادى المعادى 115ش  13والدهانات والحفر والزخرفه ، بجهة : 

عن تورٌدات  82664برلم  21191311، لٌد فى  111110111مصطفً حامد أحمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 ٌتٌةأ مساكن الكو 5 -، بجهة : المعادي  1عمومٌة ومماوالت 

عن تورٌدات  82688برلم  21191312، لٌد فى  5111110111مٌنا رؤوؾ سلٌمان عرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 2ش كورنٌش النٌل شمه رلم  899عمومٌه ، بجهة : 

كرتون  عن تورٌد 82699برلم  21191313، لٌد فى  511110111دمحم حسٌن دمحم مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 تمسٌم الالسلكً المعادي شمة بالدور الثالث 1و/8ومواد تعبئة وتؽلٌؾ ، بجهة : البساتٌن 

عن  82763برلم  21191321، لٌد فى  511110111سهٌله امٌر محمود جمال الدٌن الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ح الصالحٌه الدور الثالث 19م فٌها االحجار الكرٌمه ، بجهة : مكتب بٌع وتورٌد مشؽوالت ذهبٌه وفضٌه ونحاسٌه ومنتجات مستخد

عن مطعم وكافٌه ،  82751برلم  21191321، لٌد فى  511110111هانى سعٌد بركات دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 ش فلسطٌن المعادى الجدٌده 2 - 7بجهة : محل رلم 

عن المماوالت  82789برلم  21191325، لٌد فى  1111110111، رأس ماله ،  اٌهاب مشٌل توفٌك عزٌز  ، تاجر فرد  -  174

 ش كورنٌش المعراج المعادى الجدٌدة البساتٌن 4114العمومٌة بكافة انواعها والتشطٌبات ، بجهة : 

عن  82616برلم  21191315، لٌد فى  511110111محمود عبد الفتاح سالم الخضراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 الحى السابع بالهضبه الوسطى الممطم 8164عمار  2مماوالت للتشطٌبات ، بجهة : شمه 

عن تجارة  82755برلم  21191321، لٌد فى  111110111خالد محمود ابراهٌم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ش احمد زكى 8االدوات الصحٌه ولوازمها ، بجهة : 

عن ادارة وتشؽٌل  82611برلم  21191315، لٌد فى  511110111احمد سعد لطب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 -المنشأت الرٌاضٌه وتجارة االجهزة الرٌاضٌة والمالبس ومستلزمات المالعب الرٌاضٌه والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : عابدٌن 

 2شارع عدلً شمه  31

عن حداٌد  82641برلم  21191317، لٌد فى  111110111حمود عبدالبالى عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم م -  178

( باالرضى بجوار المؽسلة واسفل سوبر 1( ش البارون الحى االول محل )1726، بجهة : لطعه ) 1وبوٌات ومستلزمات دٌكور 

 الممطم-ماركت ابو على 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت فى  82649برلم  21191311، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  وائل دمحم رمضان عبده  ، ت -  179

 ش ابو النجا من ش البساتٌن العمومى 3التشطٌبات ، بجهة : 

عن مماوالت  82672برلم  21191312، لٌد فى  1111110111سمٌرة احمد دمحم عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش الكبارى منشٌة ناصر شمة بالدور الثالث 41عمومٌة ، بجهة : 

عن  82568برلم  21191313، لٌد فى  111110111شرٌؾ عبد الرحمن محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

ش كلٌه الصٌدلٌه من ش الجامعه  6313تصدٌر ومماوالت عامه واستثمار عمارى وتمسٌم واستصالح صحراوى ، بجهة : لطعه 

 ه مكتب رلم الهضبه الوسطى الممطمالحدٌث

عن اعمال مماوالت  82581برلم  21191314، لٌد فى  121110111دمحم نورالدٌن حامد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 ش الجامع 6، بجهة :  1كهربٌة 

عن ورشه تشؽٌل  82691رلم ب 21191312، لٌد فى  111110111هالل لدٌس عزٌز شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 عطفه زمرده ح الٌهود 4و6مصوؼات ، بجهة : 

عن تجاره  82687برلم  21191312، لٌد فى  5111110111محمود سلٌمان محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 ج حاره فاٌد 6، بجهة :  6مجموعه من ال 36والفمره  19ادوات كهربائٌه واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه فٌما عدا المجموعه 

عن مماوالت  82674برلم  21191312، لٌد فى  511110111وائل عبد هللا دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 مساكن التٌسٌر مساكن سوزان مبارن الدوٌمه منشه ناصر شمه بالدور الثانى باالرضى 42عمومٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن ورشه لحام  82728برلم  21191317، لٌد فى  211110111مد على حٌدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌد اح -  186

 84الفلكى سوق باب اللوق محل رلم  53وتمطٌع بالستٌن ، بجهة : 

 82746برلم  21191319، لٌد فى  1111110111أشرؾ فهمى عبد المعطى عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 ش مسجد الكوثر الممطم محل على الٌسار 7546تجارة ادوات صحٌة وسٌرامٌن ، بجهة : ق  عن

عن مملة ،  82726برلم  21191317، لٌد فى  111110111حسن مصطفى حسن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 الممطم 9ش  8116ق  3بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  82771برلم  21191321، لٌد فى  511110111رد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم عبد السالم على  ، تاجر ف -  189

 114ش  8عامة ، بجهة : شمه 

عن تورٌد  82831برلم  21191327، لٌد فى  111110111سعٌد محمود دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 1حارة الضبٌعى ارض جوزٌل محل رلم  7وتركٌب رخام ، بجهة : 

عن بالي ستٌشن )  82614برلم  21191315، لٌد فى  311110111احمد مهدي دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

لسنه  73صادرة برلم /  2118لسنه  236فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( بموافمه امنٌة رلم 

واجهه العمارة  3ج محل رلم  6118/6117 -الهضبة العلٌا شارع ابو شمره تمسٌم  - منطمه ج 33لطعه  11، بجهة : بلون  2119

 الممطم -

عن تعلٌم  82611برلم  21191316، لٌد فى  211110111علٌاء مصطفى عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

على  4459تراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم لؽات وكمبٌوتر وتخاطب )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على ال

 الممطم-الحى الثانى الهضبة الوسطى الدور االول فوق االرضى  3145، بجهة : ق  2118/194صادر  2118/11/8

عن سوبر  82564برلم  21191313، لٌد فى  51110111دمحم عبدهللا دمحم كمال احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 الممطم-113ش  8155، بجهة : ق  1كت مار



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات عمومٌة ،  82627برلم  21191317، لٌد فى  111110111كرٌم دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ش دمحم حسنٌن مطر 24بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  82665لم بر 21191311، لٌد فى  111110111دمحم جودة دمحم جودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 ش امٌر الجٌوشى الدور االول 48حبوب وؼالل ، بجهة : 

عن  82727برلم  21191317، لٌد فى  111110111خالد عبدالؽفار عبدالفراج مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

ت والشركات الصناعٌة والخدمٌة وتنفٌذ المماوالت الهندسٌة وتجارة االدوات الصحٌة والتسوٌك والتدرٌب والتأهٌل للمؤسسا

المراجعات فى مجال نظم الجوده والبٌئة وسالمة الؽذاء وفما للمواصفات المٌاسٌة العالمٌة اٌزو 

)فٌما 2119/5صادر  2119/2/5على  523ومثٌالتها والتصدٌر بموافمة امنٌة رلم  17125و45111و22111و14111و9111

 128رنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنت

 الممطم-هضبة وسطى  7تمسٌم ارض المستمبل شمة 

عن تجارة لطع ؼٌار  82712برلم  21191314، لٌد فى  111110111احمد السٌد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 صمر لرٌش 215ش  3السٌارات ، بجهة : محل 

عن مكتب  82721برلم  21191317، لٌد فى  111110111هٌثم مدحت دمحم دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

زلاق النبمه درب الجماممٌز الدور الخامس شمة  9خدمات للرش الحشرات والموارض ومنتجات زراعٌة وتماوي ومبٌدات ، بجهة : 

9 

عن كافٌه  82761برلم  21191321، لٌد فى  51110111عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خلؾ عبد الهادى خلؾ -  199

 مساكن االنشاءات الممطم محل بالدور االرضى 2، بجهة : بلون 

عن توكٌالت  82785برلم  21191325، لٌد فى  51110111مصطفى دمحم محمود دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ش عبد الرؤوؾ ابو برٌن 1، بجهة :  تجارٌه

عن تورٌد  82775برلم  21191324، لٌد فى  1111110111عمرو احمد امٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مالبس رٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : ش خٌرى الجندى من استصالح االراضى

عن تجارة  82771برلم  21191321، لٌد فى  51110111حامد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسٌن االمام الحسٌنى -  212

 ش مسجد الوحٌد البساتٌن 16طٌور اسمان زٌنه وحٌوانات الٌفه ، بجهة : 

عن مطعم  82813برلم  21191326، لٌد فى  511110111السٌد انور عبدالحلٌم هٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 1ابراج سما الماهره محل  11كافٌترٌا ، بجهة : و

عن تجارة  82822برلم  21191327، لٌد فى  1111110111احمد عاطؾ دمحم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 مساكن عٌن الصٌرة مصر المدٌمة 1شمة  4مدخل  92النظارات والمشؽوالت الجلدٌة والمعادن الخفٌفة ، بجهة : بلون 

عن تجاره اكسسوارت  82831برلم  21191327، لٌد فى  251110111حازم دمحم سعٌد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش الجامعه الحدٌثه الهضبه الوسطى الممطم 6344ق2المحمول فٌما عدا االنترنت ، بجهة : محل 

عن مكتبه ،  82832برلم  21191328، لٌد فى  111110111ابراهٌم فتحى عبدالمادر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 المعادى 154ش صالح حجازى ش  8بجهة : 

عن تجارة مواد  82559برلم  21191313، لٌد فى  511110111هناء حسن دمحم الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ش نور االسالم من ابو اشرؾ دار السالم 12ئٌة ، بجهة : ؼدا

عن بٌع  82587برلم  21191314، لٌد فى  1111110111اشرؾ عبدالجابر صالح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 شارع جوهر ناصٌة شارع عبدالحمٌد مكً 35خضروات وفاكهة ، بجهة : دار  السالم 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  82788برلم  21191325، لٌد فى  1111110111مود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عباس محمود عباس مح -  219

 مساكن النٌل والكبارى الممطم 1اكسسوار توكتون ، بجهة : 

عن ورشه خراطه ،  82573برلم  21191313، لٌد فى  111110111دمحم محمود سعد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مجمع الحرفٌن زهراء المعادى الشطر الخامس 12بجهة : محل رلم 

عن مماوالت ، بجهة : شمه  82626برلم  21191317، لٌد فى  511110111احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 77ش  32بالعمار 

عن تورٌد مستلزمات  82615برلم  21191316، لٌد فى  51110111اٌمان جالل دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 1ش دمحم المنفى الزٌر المعلك سابما شمه  1مكاتب فٌما عدا الورق والتصوٌر والطباعه وخدمات االنترنت ، بجهة : 

عن انتاج فنى  82611برلم  21191316، لٌد فى  511110111احمد مجدى احمد على فتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

ر الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ونشر كتب )فٌما عدا اصدا

 ش احمد شكرى من محمود بسٌونى 1عمار  12، بجهة : شمة  2119/11صادر  2119/2/5على  521بموافمة امنٌة رلم 

عن اعمال وخدمات  82661برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم عبد العال بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 الحاج خلؾ مدٌنه الوحده بالدور الثالث 8النظافه ورفع المخلفات ، بجهة : ش 

عن تورٌد خرده  82695برلم  21191313، لٌد فى  21110111كٌرلس تماوى فخرى بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 شمه بالدور الرابع بعد االرضى -اصر ح احمد مرسى ش الجبرتى منشاه ن 25، بجهة : 

عن محل عصٌر  82666برلم  21191311، لٌد فى  51110111خالد عبدهللا احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 من ش الجزائر تمسٌم العاملٌن بحى البساتٌن محل 511ش  18لصب ، بجهة : عمارة 

عن  82671برلم  21191311، لٌد فى  251110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء محمود عبد الحمٌد السٌد  ،  -  217

 1868الصادر برلم  2118لسنه  71برمجٌات ونظم معلومات بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  بموجب موافمه امنٌه رلم 

 -ش التعاون  38، بجهة :  211/4/24بتارٌخ 

عن تورٌدات  82735برلم  21191318، لٌد فى  111110111س ماله ،  شرٌؾ دمحم السٌد همام  ، تاجر فرد ، رأ -  218

 المساكن الشعبٌة السبتٌة سوق العصر 6مدخل  6عمومٌة ، بجهة : ب 

عن تصدٌر ،  82731برلم  21191319، لٌد فى  251110111ماجد دمحم عوض هللا السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 52الخامس شمه  ش دمحم فرٌد الدور 96بجهة : 

عن  82768برلم  21191321، لٌد فى  311110111جمٌل تداوس ارمانٌوس لرٌالص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 1ش المصر العٌنً محل رلم  25سوبر ماركت ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  82778برلم  21191324، لٌد فى  511110111احمد طلعت طه عبد التواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ش ابو طالب من ش مسجد النصر طره البلد 8بجهة : 

عن صالون حالله ،  82792برلم  21191326، لٌد فى  11110111رفعت عبده السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ش التلول زٌن العابدٌن 47بجهة : 

عن تورٌد وتوزٌع  82598برلم  21191315، لٌد فى  111110111 دمحم شعبان دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  223

 طره االسمنت-ش سلطان ابو على ارض نوار  4، بجهة :  1المواد الؽذائٌة 

، بجهة :  1عن بوفٌة  82821برلم  21191327، لٌد فى  111110111على دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش السلطان حسن 48عمار 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن االستٌراد  82576برلم  21191313، لٌد فى  5111110111دمحم حلمى رشاد سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 الشطر العاشر المعادى 53، بجهة :  6من المجموعة 36والفمرة  19والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن تورٌدات  82624برلم  21191317، لٌد فى  111110111هدى كمال عبدالجٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 8عمارات خٌرى الشٌن الهضبة السفلى السبعٌن فدان الدور االول شمة  126، بجهة : عمار  1وتورٌد خدمات العمالة الداخلٌة 

 الممطم

مكتب مماوالت عن  82713برلم  21191313، لٌد فى  111110111دمحم سٌد شاكر مجلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ش عبدالحمٌد مكً 2عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : 

عن بٌع لطع ؼٌار  82722برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم رجب على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 ش صمر لرٌش 191، بجهة :  1سٌارات جدٌدة 

عن خدمات  82571برلم  21191313، لٌد فى  1111110111عطٌفى شفٌك ؼالى متى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 م ناصر-الزراٌب -ش الورشة  21نظافة وجمع المخلفات )دون اعادة تدوٌرها ( ، بجهة : شمة بالدور االول علوى بالعمار 

دات عمومٌة ، عن تورٌ 82729برلم  21191317، لٌد فى  31110111دمحم زٌنهم دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 الممطم -ش المدٌنه المنوره  7764ق  1بجهة : شمه بدروم رلم 

عن مماوالت  82745برلم  21191319، لٌد فى  511110111خالد دمحم ماجد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش كورنٌش النٌل كوتسٌكا 16وتشطٌبات عامة ، بجهة : 

عن دعاٌة واعالن  69593برلم  21191329، لٌد فى  1511110111جر فرد ، رأس ماله ،  هبه دمحم احمد شتا  ، تا -  232

وتجارة وتورٌد فى مجال المالبس االستٌراد والتصد ٌر والتوكٌالت التجارٌة ) فٌماعدا المالبس العسكرٌة ( ) فٌما عدا المجموعة 

 ن ش حسنٌن دسولى المعادىش الثورة م 1( ، بجهة : عمار رلم  6من المجموعة  36والفمرة  19

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 82847برلم  21191331،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     1احمد دمحم فتحً دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجارة االحذٌه  -  1

 3ش الشواربً محل رلم  8، بجهة :  1، عن تجارة االحذٌه 

،لٌدت فى  51110111   عصام صبحى محمود وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد وتركٌب اجهزه تنمٌه ومعالجه المٌاه  ،رأس مالها -  2

ش البطل احمد عبد العزٌز المتفرع من ش  3، عن تورٌد وتركٌب اجهزه تنمٌه ومعالجه المٌاه ، بجهة :  82783برلم  21191325

 صبرى ابو علم

برلم  21191327،لٌدت فى  411110111عصام نافع وشركاه   شركة  ،  تجاره وتورٌد الرولمان بلى  ،رأس مالها    -  3

 عطفه المصاص متفرع من ش الشخ معروؾ 2، عن تجاره وتورٌد الرولمان بلى ، بجهة :  82819

،لٌدت فى  21111110111هانً عنتر احمد حسٌن وشركاة   شركة  ،  بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة مساحة   ،رأس مالها    -  4

الدور االول  2الفسطاط المجاورة الثانٌة شمة ش  9، عن بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة مساحة ، بجهة :  82586برلم  21191314

 فوق االرضً

،  82643برلم  21191317،لٌدت فى  111110111سارة عبدهللا ٌوسؾ وشرٌكها   شركة  ،  ورشة نجارة   ،رأس مالها    -  5

 157الى  152رلم الدور االول بمجمع الحرفٌٌن الممام على لطعه االرض  87،  86،  85عن ورشة نجارة ، بجهة : محل رلم 

 بالشطر الخامس بمنطمة الصناعاتت الخفٌفه من تمسٌم زهراء المعادى



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت  451110111دمحم عبد المنعم ٌونس وشركاه   شركة  ،  خدمات تحصٌل الدٌون فٌما عدا اعمال البنون  ،رأس مالها    -  6

أ ش جواد حسنى شمه بالدور الثانى 6لبنون ، بجهة : ، عن خدمات تحصٌل الدٌون فٌما عدا اعمال ا 82749برلم  21191319فى 

 7رلم 

امٌر صبري عبد العلٌم دمحم وشركاة   شركة  ،   تجارة ادوات كهربائٌة وتورٌدات و مماوالت و تصدٌر  ،رأس مالها    -  7

ر ، بجهة : وحده ، عن تجارة ادوات كهربائٌة وتورٌدات و مماوالت و تصدٌ 82561برلم  21191313،لٌدت فى  511110111

 بٌتشو امرٌكان مرحلة اولً 31عمار  11بالدور  114

برلم  21191317،لٌدت فى  511110111حسٌن سٌد حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد المونٌوم وزجاج   ،رأس مالها    -  8

 2أ عمارات الكوٌتٌة الدور االول شمه  4، عن تورٌد المونٌوم وزجاج ، بجهة :  82721

د صابر السٌد وشرٌكه   شركة  ،  االستشارات التسوٌمٌة للمشروعات الصناعٌة بجمٌع انواعها )فٌما عدا االستشارات احم -  9

المانونٌة والدراسات واالستشارات المالٌة وخدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص اللالزمة 

،  82563برلم  21191313،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     2118/216ر صاد 2119/1/2على  71(بموافمة امنٌة رلم 

عن االستشارات التسوٌمٌة للمشروعات الصناعٌة بجمٌع انواعها )فٌما عدا االستشارات المانونٌة والدراسات واالستشارات المالٌة 

 2119/1/2على  71(بموافمة امنٌة رلم وخدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص اللالزمة 

 الممطم-مدٌنة الفرسان - 11من العمار رلم  912، بجهة : الوحدة الكائنة بالدور التاسع بعد االرضى رلم  2118/216صادر 

ى ،لٌدت ف 111110111عالء عبدالسالم احمد حماد وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  11

 ش مصر حلوان الزراعً 24، عن مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  82621برلم  21191316

،رأس مالها     1مصطفى الدفراوى واحمد الدفراوى   شركة  ،  تجارة وتورٌد وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة وتؽلٌفها  -  11

 128، بجهة :  1وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة وتؽلٌفها  ، عن تجارة وتورٌد 82633برلم  21191317،لٌدت فى  21111110111

 الممطم-تمسٌم المستمبل الهضبة الوسطى 

،لٌدت فى  511110111محٌى الدٌن فتحى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ونمل مواد البناء  ،رأس مالها    -  12

 ش الشطر العاشر المعادى الجدٌده 5: ، عن تورٌدات عمومٌه ونمل مواد البناء ، بجهة  82612برلم  21191315

دمحم محمود ابوالعال على وشرٌكه   شركة  ،  انشاء وادارة صاالت الجٌم وتورٌد مستلزمات صاالت الجٌم   ،رأس مالها    -  13

: ، عن انشاء وادارة صاالت الجٌم وتورٌد مستلزمات صاالت الجٌم ، بجهة  82829برلم  21191327،لٌدت فى  2111110111

 114الدور االرضى الكائنة ش  98العمار رلم 

ماهر ٌوسؾ فهٌم نموال وشرٌكه   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت( بموافمة امنٌة  -  14

دعاٌة ، عن ال 82798برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     2119/22صادر  2119/3/4على  815رلم 

، بجهة :  2119/22صادر  2119/3/4على  815واالعالن )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت( بموافمة امنٌة رلم 

 المعادى الجدٌدة-ش خورشٌد  26-ؼرفة فى شمة بالدور االرضى 

،لٌدت فى  1111110111 دمحم دمحم عبده احمد زٌتون وشركاه   شركة  ،  تجارة الحدٌد والمعادن   ،رأس مالها   -  15

 سوق العصر -ش االمٌر عزالدٌن  51، عن تجارة الحدٌد والمعادن ، بجهة :  82844برلم  21191331

 82691برلم  21191312،لٌدت فى  211110111دمحم عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  تجارة ادوات مكتبٌة   ،رأس مالها    -  16

 ش الجامعة الحدٌثة الممطم 6172ار رلم ، عن تجارة ادوات مكتبٌة ، بجهة : عم

،رأس مالها     1دمحم سعٌد مبرون وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتعبئة وتؽلٌؾ جمٌع انواع مستحضرات التجمٌل  -  17

، بجهة :  1، عن تجارة وتعبئة وتؽلٌؾ جمٌع انواع مستحضرات التجمٌل  82848برلم  21191331،لٌدت فى  211110111

 الدور الثالث-ٌد ش بور سع 447

 21191327،لٌدت فى  451110111،رأس مالها     1اٌمن زٌن العابدٌن وشرٌكٌة   شركة  ،  تورٌد االثاث والموبٌلٌا  -  18

 ( تمسٌم الخطٌب 277،263ش ) 2، بجهة : شمة رلم  1، عن تورٌد االثاث والموبٌلٌا  82816برلم 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وزٌع منتجات ودهانات ٌوتن فى مصر والدٌكور والمماوالت   ،رأس مالها   امام دمحم وشركائه   شركة  ،  بٌع وت -  19

، عن بٌع وتوزٌع منتجات ودهانات ٌوتن فى مصر والدٌكور والمماوالت ،  82715برلم  21191313،لٌدت فى  4675110111

 الممطم -الهضبه الوسطى  1الحى  6ش مدرسة البارون محل رلم  1726بجهة : 

 21191312،لٌدت فى  511110111بخٌت وشرٌكة   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العامة  ،رأس مالها   جورج كمال  -  21

، عن المماوالت والتورٌدات العامة ، بجهة : بالور السادس فوق االرضً والبدور ومٌن بالعمار الممام علً لطعة  82685برلم 

 تمسٌم الالسلكً 1/د / 22/23ً االرض والبدرومٌن بالعمار الممام علً لطعة االرض فه

، عن  82669برلم  21191311،لٌدت فى  51110111حمدى عبدهللا وشركاه   شركة  ،  شحن بضائع   ،رأس مالها    -  21

 شمه بالدور االرضى -ع تمسٌم الرلابة االدارٌة ش مكه زهراء المعادى  7شحن بضائع ، بجهة : 

،  تشطٌبات معمارٌة ومستلزمات دٌكور وتورٌدات عمومٌة  ،رأس مالها    مراد خلٌفة عكاشة محمود   شركة  -  22

 2، عن تشطٌبات معمارٌة ومستلزمات دٌكور وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  82617برلم  21191315،لٌدت فى  111110111

 المعادي الجدٌدة 298من ش  294ش 

المالبس الجاهزة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة (  ،رأس مالها   ناجى سعٌد دمحم احمد وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وبٌع  -  23

، عن تجارة وبٌع المالبس الجاهزة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة :  82767برلم  21191321،لٌدت فى  511110111

 14عمارة رلم - 3مدخل  3شمة رلم -مساكن العرائس 

كة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌدات كهربائٌة ومٌكانٌكٌة   ،رأس مالها   السٌد السٌد على الشوربجى وشركاه   شر -  24

، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات كهربائٌة ومٌكانٌكٌة ، بجهة : لطعه  82711برلم  21191314،لٌدت فى  1211110111

 الممطم -الٌاسمٌن سابما  -شارع اكرام ناجى  7639

كائه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة )فٌما عبدالظاهر مصطفى عبدالظاهر عباس وشر -  25

، عن تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل  82582برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111عدا االدوٌة (   ،رأس مالها   

 الممطم-المشرق  الؽد 28ش  7422عمار رلم  2والمستلزمات الطبٌة )فٌما عدا االدوٌة ( ، بجهة : شمة رلم 

،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     1دمحم أنور عالم دمحم وشرٌكته   شركة  ،  التورٌدات والتوكٌالت التجارٌة  -  26

 1ب جمعٌه اهالً منشٌه جبرٌل زهراء المعادي  14، بجهة :  1، عن التورٌدات والتوكٌالت التجارٌة  82681برلم  21191312

،لٌدت  311110111ربٌع عبد هللا دمحم وشرٌكه   شركة  ،  اعمال المماوالت العمومٌه والتشطٌبات المعمارٌه   ،رأس مالها    -  27

 مٌدان عبد الخالك صابر زهراء 8، عن اعمال المماوالت العمومٌه والتشطٌبات المعمارٌه ، بجهة :  82693برلم  21191313فى 

 1111110111وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وامتالن وادارة مطاعم وكافٌترٌات   ،رأس مالها   سامح على عبدهللا  -  28

شمه  -ش شامبٌلون  8، عن الامة وتشؽٌل وامتالن وادارة مطاعم وكافٌترٌات ، بجهة :  82644برلم  21191311،لٌدت فى 

 بالدور المسحور ) المسروق (

،رأس مالها     1نهم اٌهاب سعٌد ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  ورشة تشؽٌل حلى مملدة ورثة ابراهٌم سعٌد ابراهٌم ع -  29

عمارة الخزائن -درب لضٌب  17، بجهة :  1، عن ورشة تشؽٌل حلى مملدة  82635برلم  21191317،لٌدت فى  81110111

 حارة الٌهود-الدور الثانى 

 251110111لرٌاضة فٌما عدا المالبس العسكرٌة   ،رأس مالها   فادى ناجى جورج وشرٌكه   شركة  ،  بٌع مالبس ا -  31

 ش سامى البارودى 4، عن بٌع مالبس الرٌاضة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة :  82671برلم  21191311،لٌدت فى 

،لٌدت فى  111111.000اسامة صبرى دمحم وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  31

ش عنتر المظبوط من ش اسٌا نزله اندرٌا دار  2، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  82764برلم  21191321

 السالم

،لٌدت فى  1111110111عواطؾ حسنى ابراهٌم وشرٌكها   شركة  ،  اداره المطاعم والكافٌهات   ،رأس مالها    -  32

 ش نصر عوض 26ن اداره المطاعم والكافٌهات ، بجهة : ، ع 82591برلم  21191314



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم امام وشركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه والتبرٌد والتكٌٌؾ وتركٌبها وصٌانتها  ،رأس مالها    -  33

ؾ وتركٌبها ، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه والتبرٌد والتكٌٌ 82786برلم  21191325،لٌدت فى  3111110111

 المجاوره السابعه تمسٌم مدٌنه المعراج 7246الدور االرضى عماره رلم  2وصٌانتها ، بجهة : الوحده رلم 

برلم  21191321،لٌدت فى  611110111مصطفى عبدالنبى على وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  34

 ش الملٌجى خلؾ الشبراوى الممطم 4 على 9235، عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة :  82757

،لٌدت فى  7511110111طارق سٌد عشور دمحم وشركاة   شركة  ،  تصدٌر الرخام والجرانٌت   ،رأس مالها    -  35

 28برج المصطفً امتداد االمل ابراج الشرطة شمة  98، عن تصدٌر الرخام والجرانٌت ، بجهة :  82619برلم  21191316

 21191331،لٌدت فى  111110111عثمان وشرٌكة   شركة  ،  اعمال الزخارؾ المعمارٌة   ،رأس مالها   ولٌد محمود  -  36

ش امام ٌوسؾ من  2الكائن بالدور االرضً من العمار رلم  1، عن اعمال الزخارؾ المعمارٌة ، بجهة : المحل رلم  82842برلم 

 ش العروبة

 21191331،لٌدت فى  111110111عمال الزخارؾ المعمارٌة   ،رأس مالها   ولٌد محمود عثمان وشرٌكة   شركة  ،  ا -  37

ش امام ٌوسؾ من  2الكائن بالدور االرضً من العمار رلم  1، عن اعمال الزخارؾ المعمارٌة ، بجهة : المحل رلم  82842برلم 

 ش العروبة

،لٌدت فى  5111110111عربٌه  ،رأس مالها   ماٌكل صبحى فوزى وشرٌكه   شركة  ،  الرحالت داخل جمهورٌه مصر ال -  38

 ش ابو امٌن كوتسٌكا 7، عن الرحالت داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة :  82675برلم  21191312

،لٌدت فى  1111110111طارق سٌد عمر وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر لوالب الومنٌوم ونصؾ كره الومنٌوم  ،رأس مالها    -  39

 المعراج العلوى 11129، عن تصدٌر لوالب الومنٌوم ونصؾ كره الومنٌوم ، بجهة :  82781برلم  21191324

برلم  21191314،لٌدت فى  151110111دمحم سامح مصطفى دمحم دمحم حماد وشرٌكه   شركة  ،  فندق  ،رأس مالها    -  41

 الدور الثانى 22و  21ش طلعت حرب شمة  22، عن فندق ، بجهة :  82581

اهٌم عوض وشركاه   شركة  ،  مزاولة االعمال السٌاحٌة فمرة أ وعلً االخص الرحالت الفردٌة والجماعٌة ولبع ابر -  41

وصرؾ تذاكر السفر علً وسائل النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة وتمدٌم كل ما ٌحتاج الٌه المسافرٌن من خدمات وامتالن 

لسنة  38لمالحة والطٌران والوكالة عنها وكافة االنشطة التً ٌسمح بها المانون رلم وتشؽٌل وسائل النمل المختلفة وتمثٌل شركات ا

 21111110111بمزاولتها او اٌه لوانٌن اخري معدلة او موسعة له  ،رأس مالها    2118لسنة  118والمعدل بالمانون رلم  1977

وعلً االخص الرحالت الفردٌة والجماعٌة ولبع ، عن مزاولة االعمال السٌاحٌة فمرة أ  82634برلم  21191317،لٌدت فى 

وصرؾ تذاكر السفر علً وسائل النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة وتمدٌم كل ما ٌحتاج الٌه المسافرٌن من خدمات وامتالن 

لسنة  38المانون رلم وتشؽٌل وسائل النمل المختلفة وتمثٌل شركات المالحة والطٌران والوكالة عنها وكافة االنشطة التً ٌسمح بها 

 11بالدور  111بمزاولتها او اٌه لوانٌن اخري معدلة او موسعة له ، بجهة : شمة  2118لسنة  118والمعدل بالمانون رلم  1977

 ش مصر حلوان الزراعً  23بالعمار 

 1111110111،رأس مالها    محمود سعد ودمحم احمد   شركة  ،  تجارة المالبس الجاهزة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة (   -  42

م( 12، عن تجارة المالبس الجاهزة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : محل أ عمارة ) 82659برلم  21191311،لٌدت فى 

 المعادى الجدٌدة-ضباط الموات المسلحة 

،لٌدت فى  511110111أس مالها   ،ر  1محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -  43

 154ش ٌعموب بكٌر ش  13، بجهة : عمار رلم  1، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  82712برلم  21191313

فارس امٌن سالم دمحم وشركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌدات واعمال التشطٌب فى مجال العمارى  ،رأس مالها    -  44

، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات واعمال التشطٌب فى مجال العمارى ، بجهة  82612برلم  21191316ى ،لٌدت ف 191110111

 المعراج العلوى لبل كارفور المطامٌه الدائري -تمسٌم مباحث امن الدوله  1شمه  46: 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتورٌدات ) فٌما ٌخص طارق مصطفً ٌاسٌن وشرٌكه   شركة  ،  معمل البان ومنتجاتها وادارة المشروعات الزراعٌه  -  45

، عن معمل البان ومنتجاتها وادارة  82713برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111االنشطه سالفه الذكر (   ،رأس مالها   

كورنٌش  -ش علً حسٌن من نازلت اندرٌا  32المشروعات الزراعٌه والتورٌدات ) فٌما ٌخص االنشطه سالفه الذكر ( ، بجهة : 

 المعادي

برلم  21191324،لٌدت فى  311110111ممدوح عبد الباسط وشرٌكه   شركة  ،  تجاره منظفات صناعٌه  ،رأس مالها    -  46

 ش دمحمى عبد السمٌع فاٌده كامل 31، عن تجاره منظفات صناعٌه ، بجهة : محل بالدور االرضى ٌسار مدخل العمار رلم  82773

، عن  82776برلم  21191324،لٌدت فى  511110111لمماوالت   ،رأس مالها   نور الهدي دمحم وشرٌكها   شركة  ،  ا -  47

 د ش تنفٌذ االحكام من ش الخمسٌن 1المماوالت ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191313، وفى تارٌخ    81918دمحم محمود حسن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191313، وفى تارٌخ    7391السٌد مرزوق عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد من السجل التجارى للوفاه

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    81969سامى كمال عثمان عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو المٌد لترن التجارةالسجل  

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    74115هناء حمزة عبد الؽنً حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 1تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    73963:  رامً سمٌر عبدالعزٌز خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 5

تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل وكذلن 

 1محو الفروع 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    77769دمحم عبدالملن دمحم العصفورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 1تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    68422عبٌر دمحم محمود نعمانى الجزٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 جارهالسجل  تم محو المٌد من السجل بامر محو لترن الت

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    2816عبد المجٌد عبد المجٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    73831أحمد بدرالدٌن أحمد بدوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    72379نجاة رشاد السٌد خلؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو المٌد من السجل التجاري بامر محو

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    79165دمحم حسٌن دمحم مطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 1محو الرئٌسى االخر من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    75111باسنت ممدوح دمحم سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 1لترن التجارة محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن 

تم محو/شطب السجل  تم    21191312، وفى تارٌخ    77299سهام دمحم تهامى  حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو السجل التجاري

جل  تم محو/شطب الس   21191312، وفى تارٌخ    77653هند محمود بدر عبد البالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم    21191313، وفى تارٌخ    74115محمود ممدوح حسن فهمى اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191313، وفى تارٌخ    67181برلم :  كوافٌر مٌرا للسٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 16

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم    21191313، وفى تارٌخ    44176هانً عبدالممصود اسماعٌل ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 تلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتةمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واس

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    71574امام دمحم عفت عبد الواحد مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    82671اسماء محمود عبد الحمٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    16119دمحم فتحى جمعه عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191314، وفى تارٌخ    19144تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سعٌد حنا عطاهللا  ،    - 21

 1المٌد من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    75371سمٌر مجدى فتحى عبد العظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 بامر محو السجل  تم شطب المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    71915جمال دمحم احمد شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191318ٌخ ، وفى تار   53419كمال السٌد مصطفً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    66641ولٌد دمحم حسن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب المٌد بامر محو



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    49399هٌثم حسن احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    78636ولٌد احمد دمحم حسٌن لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 تجارهتم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل  تم    21191318، وفى تارٌخ    51955نادي نجٌب نصٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    57815مراد خلٌفة عكاشة محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    36656عبداللطٌؾ دمحم انور عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو اللؽاء الفرع

تم    21191321، وفى تارٌخ    68214عمرو عبد الباسط احمد عبد هللا صدٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم محوالمٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191321، وفى تارٌخ    76518سعودى احمد سلٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد    21191321، وفى تارٌخ    55351سهراٌة راشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 1نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    77596ا كرم ؼطاس ؼالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مارٌن   - 34

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

سجل  تم محو/شطب ال   21191324، وفى تارٌخ    75735امٌره مصطفى جمعه جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    75735امٌره مصطفى جمعه جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191324، وفى تارٌخ    19355فرد  ،  سبك لٌده برلم :  جمال عبدالؽنى الساعى  ،  تاجر   - 37

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    21191326، وفى تارٌخ    57237عصام محمود دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 ارى بامر محو لترن التجارهمحو المٌد من السجل التج

تم محو/شطب السجل  تم    21191327، وفى تارٌخ    46439مجدي دمحم احمد موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    81118م : شٌماء عبدالعلٌم النوبى عبدالعلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 41

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌاً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  21191313وفً تارٌخ ،   81166هبه حسٌن مجاهد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   71283اسامة احمد حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191314وفً تارٌخ ،   42626عجمٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد دمحم دمحم -  3

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   42626مكتب عجمٌه الهندسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   32987ممدوح دمحم السعٌد ؼنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   14917لٌثى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال الدٌن نصر الدٌن ال -  6

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   61465احمد دمحم حسن الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   511110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   55714بكس باٌبنج )عادل علً عبد السمٌع(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   82522ه حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مٌنا عاطؾ وهب -  9

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   74222عاطؾ سٌد ابراهٌم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   81817احمد كساب عبد هللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191311وفً تارٌخ ،   21565اجر فرد ،، سبك لٌده برلم رزق ؼطاس رزق  ت -  12

 جنٌه   41111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191311وفً تارٌخ ،   77541دمحم عبد الؽفار عبد العاطى عبد الؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   151110111مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   72818دمحم عبده مرسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   69458خالد محمود احمد عوض سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   82519فتحى محمود دمحم عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   71723دمحم مصطفى كمال على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   78354احمد صابر سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   74814ولٌد رضا دمحم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   73665دمحم عبد المنعم عبد الفتاح بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191318وفً تارٌخ ،   27322ادوار فؤاد بولس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   21191318وفً تارٌخ ،   74747دمحم حسن انور حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   68814دمحم فكرى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191318وفً تارٌخ ،   57344دمحم جمال احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   21191319وفً تارٌخ ،   68864مجدى عبدالرحٌم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   67126مؤمن عبدالنبً جابر موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   61367 على خٌر هللا عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال  21191321وفً تارٌخ ،   82713دمحم سٌد شاكر مجلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191321وفً تارٌخ ،   82665دمحم جودة دمحم جودة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   64277حمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سعٌد حسٌن م -  31

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  21191326وفً تارٌخ ،   82221صالح على صدٌك عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   81677شرٌؾ دمحم ذكً حسن عبدالباري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   58271ى ابو المجد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جاد فكر -  33

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ  تم تعدٌل رأس  21191327وفً تارٌخ ،   76929دمحم انور دمحم امام خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   72116نبٌل حسنً حسن عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   72116صر للتجارة والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نوبان م -  36

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

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21191328وفً تارٌخ ،   61191دمحم رمضان لطب عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   74341محمود السٌد ٌحًٌ محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  82583طلعت مخٌمر سلٌمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الكباري منشٌة ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82559هناء حسن دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش نور االسالم من ابو اشرؾ دار السالم 12، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191313وفً تارٌخ  82571دمحم عبدالفتاح توفٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 دار السالم -ش صالح عابدٌن من احمد زكى  81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82579كمال ابراهٌم عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش عدلً  28، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82562رلم    عباس محمود صالح ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  5

 حارة االدوار من ش بورسعٌد 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82575ابراهٌم ٌس دمحم دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  12مساكن الفسطاط الجدٌدة شمة  2/85الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  46969السٌد محمود صدٌك عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 ابراج الجزٌره مصر حلوان الزراعى  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313خ وفً تارٌ 82569عائشه دمحم عبد النعٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الممطم 17ش  7111الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82564دمحم عبدهللا دمحم كمال احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الممطم -113ش  8155الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82578،  سبك لٌده برلم     اسامة دمحم بشٌر احمد ، تاجر فرد -  11

 الدور االرضى  3الشطر الثانى زهراء المعادى شمة  13/1، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82576دمحم حلمى رشاد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الشطر العاشر المعادى 53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82573دمحم محمود سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 مجمع الحرفٌن زهراء المعادى الشطر الخامس 12، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  77187 عالء سمٌر نجدي احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 المعادى الجدٌده 3شمه  2مدخل  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ مساكن العراٌس عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82571عطٌفى شفٌك ؼالى متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 م ناصر -الزراٌب -ش الورشة  21، شمة بالدور االول علوى بالعمار الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82574دمحم محمود السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بالدور االرضى  1ش امٌر الجٌوشى محل رلم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  82568ٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ عبد الرحمن محمود عط -  16

 ش كلٌه الصٌدلٌه من ش الجامعه الحدٌثه مكتب رلم الهضبه الوسطى الممطم 6313وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191313وفً تارٌخ  82572دمحم فوزى عوٌس لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ش عبدالعظٌم من ش بٌن المزارع  19الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82561رشا حسن دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 طره شمه بالدور الثالث -ش حنفى الشٌخ كوتسٌكا  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82567وائل عبدالحلٌم السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الحً الخامس الممطم 6238الـتأشٌر:   ، ق 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191313وفً تارٌخ  81166هبه حسٌن مجاهد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ا عبد المنعم العسمالنً  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  82577مصطفً حسانٌن شحاتة حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش االجزجً التونسً  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314تارٌخ وفً  82585سٌد دمحم سٌد الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 اكتوبر عزبة النصر 6ش احمد عبود من من ش  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82581دمحم نورالدٌن حامد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش الجامع  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  71417جر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام كامل سٌد سٌد ، تا -  24

، تم افتتاح رئٌسى اخر ش بٌرم التونسى بنشاط ممر ادارى للتعدٌن والتنمٌب عن المعادن واستخراج واستؽالل خامات المناجم براس 

 51111مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  71873،  سبك لٌده برلم     مجدى مسعود دمحم جاب هللا ، تاجر فرد -  25

 الدور الرابع  4حارة الدمرداش من ش عثمان حلوان شمة  2الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191314وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 المنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان  D/50الـتأشٌر:   ، ورشة رخام بمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191314وفً تارٌخ  82594احمد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 1فم الخلٌج1م13 -مصر المدٌمة



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  82593فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌه حلمى دمحم دمحم ، تاجر  -  28

 ش ٌحٌى بن ٌزٌد 8، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82587اشرؾ عبدالجابر صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ٌة شارع عبدالحمٌد مكًشارع جوهر ناص 35الـتأشٌر:   ،  دار  السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  82589اٌه دمحم عبد الفتاح محمود االبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش سعٌد ذوالفمار المنٌل الدور االرضى  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الصناعٌة طرة شك الثعبان D/50الـتأشٌر:   ، ورشة رخام بمطعة رلم 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191314وفً تارٌخ  71417هشام كامل سٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش بٌرم التونسى33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  71417هشام كامل سٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش بور سعٌد السٌدة زٌنب 117الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82592   وائل انور على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  34

 دار السالم - 4ش وادى النٌل من ش فتحى ذكى خلؾ المحكمة الدستورٌة محل رلم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82591دمحم عبدالخالك عبدالموى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش دروٌش الجمال  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  82588احمد سٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش االزهر 96، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191314وفً تارٌخ  82253حسن على حسن ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 2ش الشطر العاشر الدور االول شمه  53الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  61465احمد دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الزمالن -ش حسن عاصم  21الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82584طونٌوس عادل بولس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ان -  39

 ش الواجهة وكالة البلح  7الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

ؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21191315وفً تارٌخ  82611احمد سعد لطب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 2شارع عدلً شمه  31 -، عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  82614احمد مهدي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الممطم  -ارة واجهه العم 3ج محل رلم  6118/6117 -الهضبة العلٌا شارع ابو شمره تمسٌم  -منطمه ج  33لطعه  11، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  75266عمر نور الدٌن عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الدلى -ش االنصار ناصٌة ش الطوبجى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  82615دمحم شرٌن عوض امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ش احمد زكً المعادي  223، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  82616محمود عبد الفتاح سالم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 طى الممطمالحى السابع بالهضبه الوس 8164عمار  2وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  82595دمحم شحاته صابر عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش بهجت االسالم عزبة خٌرهللا  25الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌ 21191315وفً تارٌخ  82613لٌلى نبٌه دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الممطم 8119، عمارات النصر عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  82597محمود دمحم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش امام سعد من فرج شلهوب  2 -، دار السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  76263جر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء ابراهٌم عبد الظاهر ، تا -  48

 مساكن الشرطة  1دجلة محل رلم  233ش  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  82598دمحم شعبان دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 طره االسمنت -ابو على ارض نوار  ش سلطان 4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  82596سامر سمٌر داود اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، عماره الصفوه ش عنتر المضبوط من ش اسٌا دار السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  35914  اٌمن انور احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 ش الشهٌد ناصر ناحٌه مٌدان جسر االاللى دار السالم 1الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  82611محمود علً عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش عبدالمنعم رٌاض م ناصر  29 -، الجمالٌه  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  82618عبد الرحمن عاطؾ عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش لصر الشمع من ش كوم ؼراب 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  82618  وفاء دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  54

 حارة توفٌك العمده من ش نبٌل الولاد م ناصر محل بالدور االرضى 5، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  82611احمد مجدى احمد على فتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش احمد شكرى من محمود بسٌونى  1عمار  12 الـتأشٌر:   ، شمة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  82615اٌمان جالل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 1ش دمحم المنفى الزٌر المعلك سابما شمه  1، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  82611برلم    علٌاء مصطفى عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  57

 الممطم -الحى الثانى الهضبة الوسطى الدور االول فوق االرضى  3145وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  82621فوزى سعٌد دمحم فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ( 1ش المبتدٌان محل رلم ) 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  61465احمد دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 الزمالن -ش حسن عاصم  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191316وفً تارٌخ  32141هشام صالح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 دار السالم  -شارع الصفا والمروة عزبة خٌر هللا  6تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316ً تارٌخ وف 82619أحمد عبدالباري السٌد النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن محافظه الماهرة  -ش مجمع المواردي السٌدة زٌنب  117الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  55627خٌري حسن ابوضٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 سعد زؼلول  ش 243الـتأشٌر:   ، افنتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  82616نورا جالل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 4الزٌر المعلك سابما شمه رلم  -ش دمحم المنوفً  1 -، عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316تارٌخ وفً  82613سٌد عاطؾ سٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 عمارات صصمر لرٌش  295الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  82614مٌنا بخٌت للٌنى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بالدور الثانى فوق االرضى  9ش الماضى الفاضل شمة  2، العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191317وفً تارٌخ  82637الدهان للماكوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش عبد اللطٌؾ سعد الفارولٌه المعادى 7

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191317وفً تارٌخ  82639احمد رمضان محمود جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 دار السالم-الـتأشٌر:   ، شارع الؽرباوي من شارع السبع بنات عزبة خٌرهللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82632عواطؾ حفنى دمحم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ج حدائك 77ش  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82624سبك لٌده برلم      هدى كمال عبدالجٌد احمد ، تاجر فرد ، -  69

 الممطم  8عمارات خٌرى الشٌن الهضبة السفلى السبعٌن فدان الدور االول شمة  126الـتأشٌر:   ، عمار 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191317وفً تارٌخ  67514هٌثم حسن طاهر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ( الممطم 1ش االهرام  محل رلم ) 137الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82625وفاء ابراهٌم عبدالرحٌم هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 دار السالم -ش رمضان عٌد من صالح  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74962 عدلى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم -  72

 ش دمحم فرٌد 116الدور الثالث  12الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191317وفً تارٌخ  82641ابراهٌم محمود عبدالبالى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الممطم -( باالرضى بجوار المؽسلة واسفل سوبر ماركت ابو على 1( ش البارون الحى االول محل )1726الـتأشٌر:   ، لطعه )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82629زكرٌا جمال خلة بسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 رن منشٌة ناصر شمة بالدور االول بعد االرضى ش عادل شفٌك من ش الف1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82636حسٌن فراج حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ش جابرعبد الفتاح من ش حسن محمود 5الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  82631   نرمٌن دمحم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  76

 ش وابور ابوسلٌم  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82638اسالم عزت محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ش مدرسه البارون الحى االول الممطم 1726الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82631ٌد علً ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحًٌ س -  78

 ح امام حوض الزهور 6الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه  21191317وفً تارٌخ  82626احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 77ش  32بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82641عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 م اسكندرٌة الممطم 161الدور الثالث عمار  9الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82642محمود حامد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ش فوزى رسمى متفرع من ش حسن التهامى ؼرفه بالشمه 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191317وفً تارٌخ  82627كرٌم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش دمحم حسنٌن مطر 24

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82647الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سٌد زنفل عبد  -  83

 ش الشواربى الدور االرضى  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  29427مصطفى عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 شمة المجاورة الثانٌة بملن محمود ابراهٌم محمود 11عنوان / مكتب رلم الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بال

 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة  21191311وفً تارٌخ  82653خوى لٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 دجلة  233ش  6الدور االول العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82648،  سبك لٌده برلم     سٌدة عبد الحً ؼنٌم سالم ، تاجر فرد -  86

 الممطم  11ق  6الـتأشٌر:   ، محل الهضبة الوسطً خلؾ كلٌة الصٌدلٌه الحً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82649وائل دمحم رمضان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش ابو النجا من ش البساتٌن العمومى  3،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  82651ماجد جاد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 1مساكن الفسطاط الجدٌدة شمة  31،  رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82654جوزٌؾ ابراهٌم امٌر باسلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ش خالد بن الولٌد عزبه خٌر هللا شمه بالدور االرضى 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82645نعمان مجدى زكرٌا حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ش على عبد العزٌز البساتٌن 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82656ٌاسر خمٌس لاسم دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عمارات العرائٌس المعادي الجدٌدة  3مدخل  9الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82646عٌد دمحم حسن عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر س -  92

 15صمر لرٌش المعادي الجدٌدة محل رلم  281ش  15الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191311وفً تارٌخ  82651عبدالعزٌز محروس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش دجله  214ش  2ش السوق التجاري  -الـتأشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  82655احمد السٌد خلٌفة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 ش على عطٌه البوجى ناصٌة ش الحرٌة  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82652ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممدوح سٌد سلٌمان ٌوسؾ ، تاج -  95

 الـتأشٌر:   ، تمسٌم لصر الشمع طره بجوار مسجد النصر ومصنع المادسٌة شك الثعبان 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  82657كرٌستٌن امٌر صبحى نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش الجامع االسماعٌلى  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82666خالد عبدهللا احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 من ش الجزائر تمسٌم العاملٌن بحى البساتٌن محل  511ش  18الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  55627تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خٌري حسن ابوضٌؾ احمد ، -  98

 ش رشدى الدلى  1الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  82667زٌنب عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 زهراء المعادى  13الشطر  86بلون  21تأشٌر:   ، عمار وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82664مصطفً حامد أحمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 أ مساكن الكوٌتٌة  5 -الـتأشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82662لم    هٌثم خطاب عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  111

 ش الحرٌة الدور االرضى شمال الصاعد شمة 3الـتأشٌر:   ، بالعمار حارة محمود عبدالعال متفرع من ش الحرٌة حالٌا وسابما 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191311وفً تارٌخ  82658فادي نمر شحاته بباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ب ش جواد حسنً  6 -الـتأشٌر:   ، عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  82661دمحم عبد العال بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الحاج خلؾ مدٌنه الوحده بالدور الثالث 8، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  82663ي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم عبد الشافً دمحم المصر -  114

 سابما ش مسجد التوحٌد  18حالٌا  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  82671اسماء محمود عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  -ش التعاون  38، وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  82668كرٌم عاطؾ على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش نوبار السٌدة زٌنب 7الـتأشٌر:   ، ؼرفه من شمه بالدور االول بعد االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  82665دمحم جودة دمحم جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش امٌر الجٌوشى الدور االول  48، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82674وائل عبد هللا دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 منشه ناصر شمه بالدور الثانى باالرضى مساكن التٌسٌر مساكن سوزان مبارن الدوٌمه 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82686حسام حسنى ابو سرٌع ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش البوسطه عزبة السجانه  21الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االرضى عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  82684د ،  سبك لٌده برلم    اٌمن على عبدالحمٌد عبدالمجٌد ، تاجر فر -  111

 دار السالم -ش احمد متولى الفٌوم  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82672سمٌرة احمد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 رى منشٌة ناصر شمة بالدور الثالثش الكبا 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  82687محمود سلٌمان محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ج حاره فاٌد 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191312ٌخ وفً تار 82678ابراهٌم عبد العزٌز عبد هللا سابك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش الجمالى بالدراسة خلؾ صٌدلٌة المستعلى باهلل الجمالٌة 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  82683ماجده عبدالرحمن عثمان الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 المعادي  111ش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82688مٌنا رؤوؾ سلٌمان عرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 2ش كورنٌش النٌل شمه رلم  899الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82676احمد ٌحى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش جبانه سلمه ابو السعود مصر المدٌمة 8شٌر:   ، شمة بالعمار الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82679عبد الحافظ دمحم دمحمٌن العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش عبدالفتاح سالمه من الورشة منشٌة ناصر  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82681باسم دمحم محمود دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ش دمحم عبدالمادر  43الـتأشٌر:   ، 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21191312وفً تارٌخ  82677دمحم محمود دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الممطم  -مساكن االسكندرٌه  161بالدور الثانً عماره  7شمه  -، الخلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82691هالل لدٌس عزٌز شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 عطفه زمرده ح الٌهود 4و6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  82673، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالمنعم مصطفً منصور -  121

 مساكن الحرفٌن الدوٌمه منشٌه ناصر  43بلون  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الجمالٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82689دمحم فكري علً علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 مساكن المحمودٌة الممطم امام نمطة الممطم  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  82114عمرو اشرؾ محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 خلؾ مطعم العراٌشى  1الـتأشٌر:   ، فٌال االولى ارض الجمعٌة شمة 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  82682لٌم عبد الضٌل عبد العواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌز عبد الع -  124

 الحى السابع ش صالح الدٌن الممطم  8313العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

عدٌل العنوان , تم ت 21191312وفً تارٌخ  69433مصطفى عبدالممصود ابو مسلم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش حسٌن محمود امام دار السالم 14وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82713دمحم سٌد شاكر مجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش عبدالحمٌد مكً  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  67656تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالباري حبشً عبدهللا ، -  127

  4عمارات صمر لرٌش محل رلم  246الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  82711دمحم حسنٌن السٌد حسنٌن زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش سعٌد ذو الفمار المنٌل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82711سٌد احمد محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الدور الثامن  86ج ش رمسٌس شمه رلم  43الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82619ٌده برلم    أحمد عبدالباري السٌد النمر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  131

 ش المصر العٌنً  77الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الصناعٌة طرة شك الثعبان D/50ن بالعنوان/  بمطعة رلم الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 51111براس مال الصناعٌة طرة شك الثعبان بنشاط مصنع رخام  D/50الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /  بمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الصناعٌة طرة شك الثعبان D/50الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/  بمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82714م    هشام لٌثى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  134

 ش االمام اللٌثى  12الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  82699دمحم حسٌن دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 بالدور الثالثتمسٌم الالسلكً المعادي شمة  1و/8، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82697اشرؾ سعد امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 البساتٌن  -ش محفوظ من شارع بٌن المزارع  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82695كٌرلس تماوى فخرى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 شمه بالدور الرابع بعد االرضى -ح احمد مرسى ش الجبرتى منشاه ناصر  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82698ابراهٌم هالل البرى علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الممطم-4شمة  1مدخل 11  بلون 711-الـتأشٌر:   ، مساكن اسبٌكو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82698ابراهٌم هالل البرى علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الممطم بنشاط صٌدلٌه 5مدخل  9الـتأشٌر:   ، مساكن اطلس بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82696وائل منٌر حسن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 بالدور االرضى  2عطفة شهاب من امٌر الجٌوش محل رلم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  82692احمد مراد عنتر مراد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 المدس الممطم امام مسجد 6115/2الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  82694ٌسرا المتولى دمحم عرفات السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ابراج االمل  99وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الصناعٌة طرة شك الثعبان D/50الـتأشٌر:   ،  بمطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 74447برلم 51111اس مال كوتسٌكا بنشاط مماوالت وتورٌد رخام ومستلزمات محاجر بر -ش اوالد حجاج  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  71231شهٌرة  حسنٌن  امام ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش الجسر البرانى دار السالم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314رٌخ وفً تا 82711ناصر دمحم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ش صالح عابدٌن  14الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82651ماجد جاد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 1مساكن الفسطاط الجدٌدة شمة  31الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان الممر الرئٌسً طبما للبطاله الضربٌة لٌصبح /رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82714سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن بهاء سلٌم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،   -  148

 ب احمد كامل امام المعونة االمرٌكٌة الالسلكً  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  82712احمد السٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 صمر لرٌش 215ش  3، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  82718هانً دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش بدر الدٌن من النجاح ع خٌر هللا  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  82717هند دمحم عبدالجلٌل دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش السد الجوانى  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  81892عدلى دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 طور سٌناء-حى مبارن المدٌم-(3( شمة )24الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /عمارة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  71231ة  حسنٌن  امام ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شهٌر -  153

 ش الجسر البرانى دار السالم 1الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 21191316وفً تارٌخ  73665دمحم عبد المنعم عبد الفتاح بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش مصطفى كامل المعادى 29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  82716هوٌدا على عبد المادر سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌدة المعادى 27عمارات  9وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82718محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام رمضان فهمى  -  156

 مصر المدٌمة الماهرة 1ش المؽٌرة خرطة ابو السعود محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191317وفً تارٌخ  82724احمد عباس دكروري حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ش الفتح منٌل الروضة  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82721هٌثم مدحت دمحم دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 9زلاق النبمه درب الجماممٌز الدور الخامس شمة  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  82715،  سبك لٌده برلم     عمرو صبحى مصطفى محمود ، تاجر فرد -  159

 مٌدان صالح الدٌن 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  82728سٌد احمد على حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 84الفلكى سوق باب اللوق محل رلم  53، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  82723بدر عبد الحفٌظ محمود حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 منشٌه جبرٌل 3وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مٌدان العرب مبنى مسجد السالم محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82719مصطفى فتحى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ح الشرلٌه الخرطه المدٌمه 71الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  82729دمحم زٌنهم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الممطم  -ش المدٌنه المنوره  7764ق  1، شمه بدروم رلم 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82717جب عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ر -  164

 ش ابراهٌم حسٌن  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  82726حسن مصطفى حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الممطم  9ش  8116ق  3 الـتأشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  82727خالد عبدالؽفار عبدالفراج مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الممطم-هضبة وسطى  7تمسٌم ارض المستمبل شمة  128وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  82722دمحم رجب على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ش صمر لرٌش  191، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  82725احمد صالح الدٌن سلٌمان عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ش العدوي  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  82743ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز صابر عبدالعزٌز عل -  169

 عزبة خٌر هللا  1ح فؤاد من ش النجاح محل رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  82735شرٌؾ دمحم السٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 المساكن الشعبٌة السبتٌة سوق العصر 6مدخل  6:   ، ب الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  82736سامح سمٌر سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش صالح حجازي  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318ارٌخ وفً ت 82739اشرؾ حالوه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الدور السابع  81ش شرٌؾ باب اللوق عمارات اللواء شمه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  57344دمحم جمال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 عٌسى كوتسٌكا المعادىش عادل  9، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  82733هشام احمد ؼباشً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ش ابو تمام 13 -الـتأشٌر:   ، البساتٌن 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191318وفً تارٌخ  82737جلٌله دسولى حامد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الممطم 5منطمه  1181لطعه  9ش  74الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  74747دمحم حسن انور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 ش دمحم موسى متفرع من الدمٌاطى الفردوس االمٌرٌة 2، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  82732احمد عبدالحكٌم ابراهٌم السٌد عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ش عبدالمنعم رٌاض عرب المعادى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191318وفً تارٌخ  82742اٌهاب اسحك مرلس شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش الصفا والمروه االرض االٌرانٌة 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  61597صبرى دمحم دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 ش كورنٌش النٌل الدواجن حدائك حلوان 7، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  82731 خالد فتح هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  181

 عطفة داود ش درب الحصر  6الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  82738محمود حامد محمود الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 عمارات بٌتشو امرٌكان سٌتى زهراء المعادى 7ر:   ، وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  82741سمٌره احمد ابو سرٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ش عمار بدر 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318تارٌخ  وفً 82734اٌمن ابراهٌم عوض حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الشعرانى الجوانى الجمالٌه 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  82748طارق احمد سعد زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الـتأشٌر:   ، الدرب الجدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  82731،  سبك لٌده برلم    ماجد دمحم عوض هللا السٌد ، تاجر فرد  -  185

 52ش دمحم فرٌد الدور الخامس شمه  96الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  76319دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 المعادى الجدٌدة البساتٌن 2ش النصر الشطر  147، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  76319دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 المعادى الجدٌدة البساتٌن 2ش النصر الشطر  147، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  68864ك لٌده برلم    مجدى عبدالرحٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سب -  188

 المنٌرة -ش الفلكى  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  82745خالد دمحم ماجد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لنٌل كوتسٌكا ش كورنٌش ا 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  82746أشرؾ فهمى عبد المعطى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ش مسجد الكوثر الممطم محل على الٌسار 7546وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319تارٌخ  وفً 82744محمود ٌحى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 شك الثعبان طره المعادى -الـتأشٌر:   ، مدخل بدر اللٌثى خلؾ مصنع الشعراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  82747محمود احمد عبد الحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ش رشدي  42ٌٌن اعل مدخل العمار رلم بالمٌزن 23الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  72143اشرؾ هاشم دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 اوتوستراد المعادى 47ابراج امتداد االمل شمه  111الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82754ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شروق السٌد عمران عبد -  194

 منطمة المعراج العلوى من ش االلم بن االرلم  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82751هانى سعٌد بركات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ش فلسطٌن المعادى الجدٌده 2 - 7:   ، محل رلم الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82756رشاد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 جمعٌة اهالى شمال سٌناء زهراء المعادى 36الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82751لٌده برلم    نبٌل عاشور دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  197

 الـتأشٌر:   ، مدخل الشٌماء طرٌك خالطات عثمان ششك الثعبان طره



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82759ؼرٌب ابراهٌم مرزوق عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الممطم -المساكن الجاهزة الدور االرضى  9ش 6الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  82761رامى رؤوؾ ٌوالٌم عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 219ب ش  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82755خالد محمود ابراهٌم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش احمد زكى  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  82761خلؾ عبد الهادى خلؾ عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 مساكن االنشاءات الممطم محل بالدور االرضى 2وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82752دالجلٌل البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فؤاد عب -  212

 عمارات الشركة الكوٌتٌة المرحلة الثالثة  43الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191321وفً تارٌخ  82753امل دمحم محمود شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 المنٌل  -ش دمحم ذوالفمار  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82765رضا عبد الرحمن عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش محمود عبد المادر من دمحم نجٌب دار السالم 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  82769ناصر دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع الرزاز منشٌة ناصر  123، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191321وفً تارٌخ  82771عمرو دمحم عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 114ش  8الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  82763سهٌله امٌر محمود جمال الدٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ح الصالحٌه الدور الثالث 19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  82771 حسٌن االمام الحسٌنى حامد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 ش مسجد الوحٌد البساتٌن 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  82768جمٌل تداوس ارمانٌوس لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 1ش المصر العٌنً محل رلم  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82762سامح انور دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم  -  211

 طره -ش جمال عبدالناصر  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  82766عارؾ حامد ابراهٌم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عبد المجٌد  الشٌخ فاٌده كامل  4،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  59981خالد محمود على لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 (مشروع نٌركو 4(نموذج )1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82775ٌده برلم    عمرو احمد امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  213

 الـتأشٌر:   ، ش خٌرى الجندى من استصالح االراضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82782احمد رجب عبد الرحمن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 المعادى المعادى 115ش  13الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  55612ناجح عبد الراضً معتمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

ارض الجمعٌة بملن /اسالم خلٌل -( الدور االرضى 2( شمة رلم )8وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /العمار رلم )

 عشرة االؾ جنٌة الؼٌر 11111الستؽالل المحاجر بدون استخدام المتفجرات براس مال /راس سدر بنشاط /مكتب ادارى -معوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82774دمحم طارق زكرٌا عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 دار السالم 1ش ابراهٌم عواد احمد زكى محل  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  77926ار دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عم -  217

 عمارات طٌبه زهراء 1الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / د/

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191324وفً تارٌخ  77926احمد عمار دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 عمارات طٌبه زهراء  1الـتأشٌر:   ،  د/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82779اسامه على عبد الاله مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 ش بور سعٌد برج الؤلؤة الخلٌج السٌدة زٌنب 269الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82781، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن هشام دمحم جالل  -  221

 دجلة  198ج ش  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82778احمد طلعت طه عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 النصر طره البلد ش ابو طالب من ش مسجد 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  64277سعٌد حسٌن محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع شك الثعبان منطمة لصر الشمع 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  82777ولٌد صالح محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ش ابراهٌم مصطفى منٌل الروضة مصر المدٌمة 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  65142اشرؾ على رزق شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ٌد احمد الشرٌؾابٌار بملن حازم الس -الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مركز كفر الدوار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  11374بهاء الدٌن دمحم محمود بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 4د ش ابراج طٌبة زهراء المعادى شمة 4الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325خ وفً تارٌ 82791احمد دمحم عبد الحافظ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 مساكن الدلتا الهضبه الوسطى 44عماره  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان  21191325وفً تارٌخ  78916طارق عبد الحمٌد عبد المادر الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 سكر من ش الجزائر ش المع 4, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  82788عباس محمود عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 مساكن النٌل والكبارى الممطم 1الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191325وفً تارٌخ  82789اٌهاب مشٌل توفٌك عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ش كورنٌش المعراج المعادى الجدٌدة البساتٌن 4114الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  82785مصطفى دمحم محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش عبد الرؤوؾ ابو برٌن 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  82784مار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم على ع -  231

 ش الشٌمى حسن شمه بالدور االرضى 55، دار السالم /



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  82791دمحم ابراهٌم جاد ابو عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 حمامات عٌن الصٌره االمام الشافعى الخلٌفة 1الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  82787محمود عبدالعزٌز ابوكلٌل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الدور الرابع فوق االرضى 8ش مدٌرٌة التحرٌر جاردن سٌتى شمة  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  82796دمحم عبدالفتاح سلٌم على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 شك الثعبان طره  W 21وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه ارض حالٌاً رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82793سوسن دمحم مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 باب اللوق -ش التحرٌر  171الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82813رضا مالن جرجس معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

  16ح الملن العدوٌة الوسطانى  16شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  75585شٌماء دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

   ( تمسٌم شمال سٌناء زهراء المعادى             11( ٌمٌن مدخل العمار )2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /محل )

تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ  82799عبد الرحمن خالد عبد الرحمن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 2مساكن االسكندرٌه الممطم شمه رلم  162العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326تارٌخ وفً  82819جورج ماهر فضل هللا جادالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االول فوق االرضى ش فنجرى هندى م ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  81224احمد ممتاز محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

بملن حمدى محمود حامد بنشاط استؽالل المحاجر  1مدخل أ شمه  8حده عماره و 28الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌس اخر بالعنوان / ب 

 عشره الؾ جنٌها فمط ال ؼٌر 1111بدون استخدام المتفجرات براس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  82811محمود نادى ابراهٌم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الحى الرابع الدور االرضى الممطم الخلٌفة 5432، ق   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82816والء ٌسرى عجمى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 االوتوستراد  3مساكن المحافظة م 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82794لٌده برلم     احمد دمحم عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك -  243

 ش سلٌمان عزبة جالل  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82818سٌد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 مساكن االباجٌة الخلٌفة 4محل  13الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان  21191326وفً تارٌخ  82811سعٌد عبد المنعم خلؾ هللا شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الهضبه الوسطى الممطم  2الحى الثامن شمه  9322, وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326رٌخ وفً تا 82812ضٌاء الدٌن سٌد سعٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الممطم -الحى الرابع الهضبة الوسطى  5589الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82814سٌد دمحم سٌد دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 مٌدان الظوؼلى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  82811عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌد حسن عبدالعلٌم -  248

 ش طاهر بن الحسٌن ابوالسعود  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  81215سٌد عاطؾ خلؾ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 تعدٌل العنوان لٌصبح / ش عبود متفرع من ش الشركه الدوٌمه 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82811نسمة احمد رسمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

  158ش  4عمارة  7الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82797م    مصطفً ؼندور دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  251

 ش عمر بن الخطاب ارض الجمعٌة كوتسٌكا طرة  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82815دمحم عبد الصبور تونى عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الخلٌفةالممطم  531ق  9ش  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82792رفعت عبده السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش التلول زٌن العابدٌن 47الـتأشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 21191326وفً تارٌخ  82817احمد ماهر دمحم محمود مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 المجاورة الرابعة مدٌنة المعراج خلؾ كارفور  4149وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  53585مجدي فرج دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش ؼرب السكه الحدٌد مع الؽاء كفرع  55/53، تعدٌل العنوان لٌصبح /  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  82813السٌد انور عبدالحلٌم هٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 1ابراج سما الماهره محل  11الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82795امٌر نبٌل مورٌس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 بالدور االرضى 1ش شرٌؾ محل رلم  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  58937جمال عباس دمحم أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 المعادى 41عمارات امتداد االمل شمة  98الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  64663داوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعداوى لاسم سع -  259

 مول امون منطمة الخدمات التابعة للمشروع المومى لالسكان الشروق  32وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82823مدبولى دمحم ٌونس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش نور االسالم من ش النجاح عزبة خٌرهللا  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82828عادل ابراهٌم رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 جزائر الشطر العاشر المعادى الجدٌده ش ال 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  67811دمحم عبدهللا حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الممطم  3محل رلم  514لطعة  9ش  33الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82831سعٌد محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 1حارة الضبٌعى ارض جوزٌل محل رلم  7الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  21191327وفً تارٌخ  82826ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ السباعى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الحى الخامس الهضبه الوسطى الممطم 6293وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  82827كرٌم دمحم عبد المنعم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شكرى عبد الحلٌم من ش النصر 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82825وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عونى كمال -  266

 م العبد تعاونٌات الممطم الخلٌفة 153عمار  2الـتأشٌر:   ، محل 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 21191327وفً تارٌخ  82821على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 ش السلطان حسن  48، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  79247جمال ؼازى السٌد دمحم بدوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 د ش حلوان المنٌره السٌده زٌنب  71الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82818هانى محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 ش االتحاد المعادى 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  82831حازم دمحم سعٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش الجامعه الحدٌثه الهضبه الوسطى الممطم  6344ق2، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  67811دمحم عبدهللا حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الممطم 3محل رلم  514لطعة  9ش  33الـتأشٌر:   ، العمار 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191327وفً تارٌخ  82824نجالء فتحى محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 ح سلٌم من ش اسماعٌل سرى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82822احمد عاطؾ دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 مساكن عٌن الصٌرة مصر المدٌمة 1شمة  4مدخل  92الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  11374د بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بهاء الدٌن دمحم محمو -  274

 4د ش ابراج طٌبة زهراء المعادى شمة  4الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191327وفً تارٌخ  82821خالد جمال علٌش دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌدة 4ج على  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  82815مختار جاد خلٌفه عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 ىالمعاد 5ش عبد هللا سباق ابو الوفا السادات حدائك المعادى محل رلم  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  82817سٌد دمحم سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ا عمارات الشركة الكوٌتٌة المعادي الجدٌدة  7، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191328وفً تارٌخ  82835اٌمن حلمى دمحم احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 ش دمحم ج عز العرب المبتدٌان سابما السٌدة زٌنب 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  68715عمرو صالح صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 شارع مصر حلوان الزراعً المعادي 148الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  82832ابراهٌم فتحى عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 المعادى  154ش صالح حجازى ش  8الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  82836عمرو مصطفى على سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الشطر الثالث عشر زهراء 78بلون  15الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  82833ٌس حسن محمود دمحم العماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 الدور االرضً الممطم  81ش  7221الـتأشٌر:   ، ق 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  82834تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال عبد الناصر احمد زكى مٌدان ، -  283

 الممطم الخلٌفة 5144ق  41عمارة ب ش  5وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  82846دمحم سٌد حسن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 االحشٌد المنٌل الروضة  ش ش 19، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  57916هوٌدا دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ( عمارات االمل 11( شمة )18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  82841رلم    دمحم رمضان مجاهد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  286

 ش جابر الزهٌرى  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  82843محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الٌونانى  مبنى-الدور الثالث  342ش ٌوسؾ الحندى وحدة رلم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  82838سٌد على شحاته محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 2أ عمالرات الكوٌتٌة الدور االول شمة 4الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191331وفً تارٌخ  82839فواز عبدالرحٌم على ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 بالدور االرضى  1شمة  1ش  4م 55الـتأشٌر:   ، مساكن عٌن الصٌرة بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  82841طارق منٌر راؼب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 عطفة عمار من ش زٌن العابدٌن  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  82845ٌد موسً أسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ فر -  291

 ش احمد زكً  223وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  71868دمحم عدلى محمود عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 ش الجزاٌر الشطر الثامن البساتٌن  3/2/56الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  81157 احمد اسماعٌل المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ دمحم -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تجارة لطع ؼٌار سٌارات جدٌدة ومستعملة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  77187عالء سمٌر نجدي احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافه نشاط / التشٌد والبناء والتورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  67472اسالم طه احمد رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافة نشاط / مماوالت عمومٌة وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  67726، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عاطؾ دمحم السٌد عرب  -  4

 6من المجموعة  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعة -تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة واستٌراد وتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  61465احمد دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

تعدٌل النشاط لٌصبح / دعاٌة واعالن واعمال الدٌكورات والتشطٌبات والمفروشات والموبٌالت وبٌع اعمال فنٌة بالعمولة وتصٌم 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

(بعد الحصول وتنفٌذ الخدمات االستشارٌة )فٌما عدا المانونٌة واالنترنت واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ 

 2119/6صادر  2119/2/11على  724على التراخٌص الالزمة  بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  68182اشرؾ ابراهٌم حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد الرخام

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  75151م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم حمدى دمحم عبد الداٌ -  7

 تورٌد وتركٌب رخام وجرانٌت وتورٌدات عامة ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  77125عماد ابراهٌم عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

ضافة نشاط / دعاٌة واعالن والامة معارض فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ التأشٌر:  ا

 2119لسنة  2وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموجب موافمة امنٌة رلم 

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت21191314وفً تارٌخ  32987ممدوح دمحم السعٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافة السمة التجارٌة / دجلة لالنشاءات والتعمٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  78272مصطفى فاٌز معوض عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

من  36والفمره  19ٌما عدا المجموعه التأشٌر:  اضافه نشاط / تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل واالستٌراد والتصدٌر ف

 وفٌما عدا االدوٌه 6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191315وفً تارٌخ  35914اٌمن انور احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح /بٌع مستلزمات ادوات صحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  81273فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة اسماعٌل عطٌة دمحم ، تاجر  -  12

 1التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تنظٌم حفالت ورحالت داخلٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191315وفً تارٌخ  79857شرٌؾ دمحم احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 صبح / استٌراد وتصدٌر اثاث وادوات منزلٌة ومستحضرات العناٌة بالجسمتعدٌل النشاط لٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  77763دمحم سعٌد مصطفى عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌه وتجاره الخرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اؼاء 21191311وفً تارٌخ  17624لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر لطفى عد -  15

 نشاط / االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة

, تم تعدٌل النشاط 21191311وفً تارٌخ  77541دمحم عبد الؽفار عبد العاطى عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / التشطٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  71454احمد عوض عبد المجٌد    جاسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  ورشة تشؽٌل مصوؼات

تم تعدٌل النشاط , 21191312خ وفً تارٌ 69433مصطفى عبدالممصود ابو مسلم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لصبح / صٌانه المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  81425ابراهٌم دمحم على عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 6من المجموعة  36 والفمرة 199التأشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  82573دمحم محمود سعد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافة نشاط / تورٌدات وخدمات بترولٌة فٌما عدا السوالر والبنزٌن



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317ً تارٌخ وف 81315عمرو احمد على الحملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

ٌضاؾ الى النشاط / شراء وبٌع وصٌانة اجهزة الحاسب االلى ومستلزماته والخوادم وتجهٌز الؽرؾ الخاصه بها وبرمجٌات الحاسب 

ٌب الكامٌرات وانظمة االلى بجمٌع مشتمالته ةتصمٌم الشبكات وتنفٌذها وكل ما ٌلزم االجهزة السلكٌة واالسلكٌة وتورٌد وترك

المرالبة والسنتراالت ) فٌما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسه والكامٌرات االسلكٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( 

 . 2118لسنه  229صادر رلم  2119لسنه  58موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191318فً تارٌخ و 57344دمحم جمال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اضافة نشاط / تعبئة مواد ؼذائٌة جافة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191318وفً تارٌخ  77217على كساب امام اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل النشاط الى/ تجارة خرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  78667تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم على السٌد موسى عامر ، -  24

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط لٌصبح /التصدٌر خلط و تعبئة وتؽلٌؾ المعسل ٌدوٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191319وفً تارٌخ  68864مجدى عبدالرحٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

على  255اضافة نشان /كورسات محاسبة )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (بموافمة امنٌة رلم 

 2118/249صادر  2119/1/28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  72143اشم دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ ه -  26

 التأشٌر:  اضافه نشاط /الخدمات الجمركٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  81854خضٌر دمحم خضٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 واضافة نشاط اكسسوارات محمول جملة -/ تورٌد الحاصالت الزراعٌة   الؽاء نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82718عصام رمضان فهمى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تجاره الخرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321ً تارٌخ وف 59833كرم على سٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مستلزمات الرخام

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  82665دمحم جودة دمحم جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 6من المجموعة  36لفمرة وا 19اضافة نشاط / االستٌراد والتصدبر فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  55612ناجح عبد الراضً معتمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 1التأشٌر:  الؽاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر 

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191325وفً تارٌخ  81833مٌنا مكرم فرج ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات  مواد دعاٌة واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191325وفً تارٌخ  65476كمٌل شنوده بخٌت بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 اضافه نشاط /تجهٌز حلوٌات

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  78916طارق عبد الحمٌد عبد المادر الشربٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بالى استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على تراخٌص الالزمه بمواج موافمه امنٌه 

 2119/3/4 816بصادر رلم  2119لسنه  49رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191325وفً تارٌخ  76195احمد رفعت االٌاس السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح /تصدٌر فمط



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص21191326وفً تارٌخ  81215سٌد عاطؾ خلؾ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط لٌصبح /تصنع علؾ حٌوانى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191326وفً تارٌخ  79975دمحم االمٌر حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اضافة نشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191326وفً تارٌخ  75612احمد دمحم عباس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بماله جافة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  11374بهاء الدٌن دمحم محمود بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191327وفً تارٌخ  43716برلم    فرج جمعه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  41

 النشاط لٌصبح /كوافٌر رجالى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  68715عمرو صالح صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مخبز افرنجً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191328وفً تارٌخ  72116حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل حسنً -  42

 تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتورٌدات فى مجال رولمان البلى

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال21191328وفً تارٌخ  72116نوبان مصر للتجارة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتورٌدات فى مجال رولمان البلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191331وفً تارٌخ  71868دمحم عدلى محمود عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 اضافة نشاط / تصنٌع لد الؽٌر لالدوٌة البشرٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191331وفً تارٌخ  81265ٌن عبد الحلٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمال الد -  45

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتورٌدات عمومٌة

ؾ تم تعدٌل النشاط , وص21191331وفً تارٌخ  74341محمود السٌد ٌحًٌ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافة نشاط / التشٌٌد والبناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191331وفً تارٌخ  57916هوٌدا دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 الؽاء نشاط /االستٌراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  82799الرحمن خالد عبد الرحمن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  82819جورج ماهر فضل هللا جادالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  82774دمحم طارق زكرٌا عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  82835اٌمن حلمى دمحم احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82596داود اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامر سمٌر -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82698ابراهٌم هالل البرى علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82631ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحًٌ سٌد علً ٌوسؾ ، تاج -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82647احمد سٌد زنفل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82672سبك لٌده برلم   سمٌرة احمد دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،   -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82687محمود سلٌمان محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82618   وفاء دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82638اسالم عزت محمود بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313ً تارٌخ وف 82568شرٌؾ عبد الرحمن محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82735شرٌؾ دمحم السٌد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82754شروق السٌد عمران عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82815دمحم عبد الصبور تونى عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  82827كرٌم دمحم عبد المنعم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  82839فواز عبدالرحٌم على ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  82841طارق منٌر راؼب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  82616محمود عبد الفتاح سالم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191315وفً تارٌخ  82595دمحم شحاته صابر عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82728سٌد احمد على حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82723بدر عبد الحفٌظ محمود حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82656ٌاسر خمٌس لاسم دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  82742اٌهاب اسحك مرلس شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82664مصطفً حامد أحمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82662هٌثم خطاب عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82811حمد رسمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نسمة ا -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191327وفً تارٌخ  82821على دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  82781ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسمٌن هشام دمحم جالل ، تاج -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  82838سٌد على شحاته محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82597محمود دمحم سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82711سٌد احمد محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82729دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زٌنهم -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  82661دمحم عبد العال بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82681تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم دمحم محمود دمحم عوض ،  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  61465احمد دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  82732فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالحكٌم ابراهٌم السٌد عزب ، تاجر -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82569عائشه دمحم عبد النعٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82761،  سبك لٌده برلم    رامى رؤوؾ ٌوالٌم عبدالمسٌح ، تاجر فرد -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82813رضا مالن جرجس معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  82775  عمرو احمد امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82793سوسن دمحم مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  82585سٌد دمحم سٌد الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  82618عبد الرحمن عاطؾ عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317تارٌخ وفً  82725احمد صالح الدٌن سلٌمان عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  82665دمحم جودة دمحم جودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82674وائل عبد هللا دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317وفً تارٌخ  82626احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  82641عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  82744محمود ٌحى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82766عارؾ حامد ابراهٌم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82577مصطفً حسانٌن شحاتة حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82762هٌثم سامح انور دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82816والء ٌسرى عجمى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82794احمد دمحم عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82768ل تداوس ارمانٌوس لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمٌ -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82818سٌد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74447ج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد طارق حجا -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  82718هانً دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82676احمد ٌحى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82679عبد الحافظ دمحم دمحمٌن العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  82712السٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  63

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  82611علٌاء مصطفى عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82621فوزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزى سعٌد دمحم  -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  82788عباس محمود عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82797د ،  سبك لٌده برلم   مصطفً ؼندور دمحم سالم ، تاجر فر -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82825احمد عونى كمال وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  82778برلم   احمد طلعت طه عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  71417هشام كامل سٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  82592وائل انور على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82615دمحم شرٌن عوض امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82645نعمان مجدى زكرٌا حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82719مصطفى فتحى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191319وفً تارٌخ  82731ماجد دمحم عوض هللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  76319دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191314وفً تارٌخ  82717هند دمحم عبدالجلٌل دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82619أحمد عبدالباري السٌد النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191313وفً تارٌخ  82575ابراهٌم ٌس دمحم دمحم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325وفً تارٌخ  82787محمود عبدالعزٌز ابوكلٌل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تأشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال21191327وفً تارٌخ  82817سٌد دمحم سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  82796دمحم عبدالفتاح سلٌم على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  82782احمد رجب عبد الرحمن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82611محمود علً عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82668كرٌم عاطؾ على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82567وائل عبدالحلٌم السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82694ٌسرا المتولى دمحم عرفات السلكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  74447احمد طارق حجاج كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  82627كرٌم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  82722دمحم رجب على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82671اسماء محمود عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82642حامد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82686حسام حسنى ابو سرٌع ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  82747حلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد عبد ال -  94

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82795امٌر نبٌل مورٌس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82823رد ،  سبك لٌده برلم   مدبولى دمحم ٌونس على ، تاجر ف -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82755خالد محمود ابراهٌم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82828ده برلم   عادل ابراهٌم رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  82841دمحم رمضان مجاهد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315فً تارٌخ و 82611احمد سعد لطب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82713دمحم سٌد شاكر مجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82571دمحم عبدالفتاح توفٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82652ممدوح سٌد سلٌمان ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191311وفً تارٌخ  82657كرٌستٌن امٌر صبحى نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82559هناء حسن دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191319وفً تارٌخ  82748طارق احمد سعد زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82815مختار جاد خلٌفه عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  82811محمود نادى ابراهٌم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82821خالد جمال علٌش دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82756رشاد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82696وائل منٌر حسن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82692احمد مراد عنتر مراد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82711ر دمحم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناص -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82631نرمٌن دمحم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191311وفً تارٌخ  82653جر فرد ،  سبك لٌده برلم   خوى لٌو ، تا -  115

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82648سٌدة عبد الحً ؼنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  82743فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز صابر عبدالعزٌز علً ، تاجر  -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82684اٌمن على عبدالحمٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82636حسٌن فراج حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  82611احمد مجدى احمد على فتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82572زى عوٌس لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فو -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82561رشا حسن دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  82581، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نورالدٌن حامد سٌد -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82751هانى سعٌد بركات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82813رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد انور عبدالحلٌم هٌبه ، تاجر ف -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82771عمرو دمحم عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  82843لٌده برلم   محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  82761خلؾ عبد الهادى خلؾ عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82583ك لٌده برلم   طلعت مخٌمر سلٌمان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سب -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82639احمد رمضان محمود جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82731   دمحم خالد فتح هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82715عمرو صبحى مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82584انطونٌوس عادل بولس عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  82637الدهان للماكوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82666خالد عبدهللا احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191312وفً تارٌخ  82682عبد العزٌز عبد العلٌم عبد الضٌل عبد العواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  71231شهٌرة  حسنٌن  امام ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82614مٌنا بخٌت للٌنى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321ً تارٌخ وف 82752احمد فؤاد عبدالجلٌل البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191329وفً تارٌخ  69593هبه دمحم احمد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  67811دمحم عبدهللا حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  82785مصطفى دمحم محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191327وفً تارٌخ  82831حازم دمحم سعٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  82784اٌمن دمحم على عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191315وفً تارٌخ  76263والء ابراهٌم عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82598دمحم شعبان دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82697اشرؾ سعد امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82695كٌرلس تماوى فخرى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82649وائل دمحم رمضان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82651ماجد جاد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82736سامح سمٌر سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82663د الشافً دمحم المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عب -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82615اٌمان جالل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82751خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل عاشور دمحم -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82576دمحم حلمى رشاد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82573،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود سعد حسن ، تاجر فرد -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82739اشرؾ حالوه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  82789رلم   اٌهاب مشٌل توفٌك عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  158

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  82811سٌد حسن عبدالعلٌم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  79247لم   جمال ؼازى السٌد دمحم بدوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  82779اسامه على عبد الاله مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  82833ٌس حسن محمود دمحم العماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  82763سهٌله امٌر محمود جمال الدٌن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82589ده برلم   اٌه دمحم عبد الفتاح محمود االبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82613لٌلى نبٌه دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317فً تارٌخ و 82726حسن مصطفى حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82711دمحم حسنٌن السٌد حسنٌن زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317تارٌخ وفً  82717دمحم رجب عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82658فادي نمر شحاته بباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191312وفً تارٌخ  82677دمحم محمود دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82691هالل لدٌس عزٌز شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191317ٌوفً تارٌخ  82641ابراهٌم محمود عبدالبالى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82564دمحم عبدهللا دمحم كمال احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  82578اسامة دمحم بشٌر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  82745خالد دمحم ماجد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191325وفً تارٌخ  82791دمحم ابراهٌم جاد ابو عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82824نجالء فتحى محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  82822احمد عاطؾ دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  82832ابراهٌم فتحى عبدالمادر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  82836عمرو مصطفى على سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82733هشام احمد ؼباشً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82654براهٌم امٌر باسلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ ا -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  82688مٌنا رؤوؾ سلٌمان عرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82714د على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام لٌثى احم -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82571عطٌفى شفٌك ؼالى متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82574فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود السٌد محمود ، تاجر  -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  82746أشرؾ فهمى عبد المعطى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  82737رد ،  سبك لٌده برلم   جلٌله دسولى حامد دسولى ، تاجر ف -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73665دمحم عبد المنعم عبد الفتاح بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191331وفً تارٌخ  82846بك لٌده برلم   دمحم سٌد حسن بكر ، تاجر فرد ،  س -  191

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82792رفعت عبده السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  82817برلم   احمد ماهر دمحم محمود مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  82769ناصر دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324تارٌخ  وفً 82777ولٌد صالح محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82591دمحم عبدالخالك عبدالموى جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314خ وفً تارٌ 82588احمد سٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  82614احمد مهدي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191312وفً تارٌخ  82689دمحم فكري علً علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82625وفاء ابراهٌم عبدالرحٌم هاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191317وفً تارٌخ  82716هوٌدا على عبد المادر سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82718عصام رمضان فهمى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191318وفً تارٌخ  82734اٌمن ابراهٌم عوض حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82667زٌنب عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة تم تعدٌل ن21191312وفً تارٌخ  82673محمود عبدالمنعم مصطفً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82613سٌد عاطؾ سٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82632عواطؾ حفنى دمحم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82624هدى كمال عبدالجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82765ضا عبد الرحمن عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  82791احمد دمحم عبد الحافظ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191328وفً تارٌخ  82834بد الناصر احمد زكى مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال ع -  211

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  11374بهاء الدٌن دمحم محمود بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  82831محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82753امل دمحم محمود شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  82826 ٌوسؾ السباعى تمراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ دمحم -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82646عمر سعٌد دمحم حسن عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  82651روس عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز مح -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  82655احمد السٌد خلٌفة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82724، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عباس دكروري حسن  -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82721هٌثم مدحت دمحم دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  82562جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عباس محمود صالح ابو السعود ، تا -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  82616نورا جالل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  82579لٌده برلم   كمال ابراهٌم عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك  -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  82738محمود حامد محمود الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  82741رلم   سمٌره احمد ابو سرٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  82811سعٌد عبد المنعم خلؾ هللا شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82812ه برلم   ضٌاء الدٌن سٌد سعٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  226

 التأشٌر: خاص



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  82814سٌد دمحم سٌد دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  82818هانى محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  77926احمد عمار دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82771 حسٌن االمام الحسٌنى حامد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  82845شرٌؾ فرٌد موسً أسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191314رٌخ وفً تا 82594احمد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  82629زكرٌا جمال خلة بسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191313وفً تارٌخ  82699دمحم حسٌن دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  82727خالد عبدالؽفار عبدالفراج مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82678ابراهٌم عبد العزٌز عبد هللا سابك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  82683ماجده عبدالرحمن عثمان الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82714ٌاسمٌن بهاء سلٌم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  82593سمٌه حلمى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  82587اشرؾ عبدالجابر صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  82759ؼرٌب ابراهٌم مرزوق عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191316وفً تارٌخ  73665دمحم عبد المنعم عبد الفتاح بخٌت ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 الى: اضافة سمة تجارٌة / اراب هٌلث   82485تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: حذؾ السمة التجارٌة   74447تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  2

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح الجنتل  68182تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  3

 لتورٌد الرخام  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/العرب  67726تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  4

   1للتورٌدات العمومٌة واالستٌراد والتصدٌر

الى: تعدٌل االسم التجاري /مرتضى فراج  74163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  5

 احمدلنمل العمال  

الى: اضافه السمه التجارٌه / الٌؾ ستاٌل  82331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  6

   LIFE STYLE HSE SERVICESالسرمه والبٌئه  لخدمات

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / البارح  81166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  7

 برازر  

سمه التجارٌه / صٌدلٌه مجدى الى: اضافه ال 67823تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  8

 حبٌب  

 الى: الؽاء السمه التجارٌة   81166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  9

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / مؤسسة اسو  62314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  11

   ASO TWENTY THREE FIVEتً ثري فاٌؾ تون

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح /المؤسسة  47881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  11

 الدولٌة للتوكٌالت التجارٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / باتشر  81835تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  12

 وان اتش اتش ام  

الى: اضافة السمة التجارٌة / لٌالً المائد  79464تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  13

 كافٌترٌا ومشروبات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  82573تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  14

 المؤسسة الهندسٌة للخراطة والتورٌدات والخدمات البترولٌة  

السمه التجارٌه لتصبح / فاملى الى: تعدٌل  81415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  15

   family fishفٌش 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: دمحم عبد المنعم عبد الفتاح بخٌت   73665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  16

 فوود  الى: ام _ بى  _  73665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  17

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مؤسسه  81748تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  18

 عبر البحار لالستٌراد والتصدٌر  

 لفكهانى  الى: اضافة سمة تجارٌة/ا 57344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  19

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح /فٌوتشر  68864تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  21

Future   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /موانئ  72143تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  21

   mawani for exportدٌر  للتص

 الى: اضافه سمه تجارٌه / الكرمه للتورٌدات   81549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  22

مؤسسه الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  81748تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  23

 االمام لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الندى  59833تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  24

 لمستلزمات الرخام  

ه عباد الرحمن لتورٌد االدوات الى: مؤسس 77677تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  25

 المنزلٌه  

الى: اضافة السمة التجارٌة / الفا مصر  82665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  26

 لالستٌراد والتصدٌر  

تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /مؤسسة  الى: 55612تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  27

 االخالص  

الى: اضافة سمة تجارٌة /مؤسسة فٌوتشر  79757تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  28

 للمماوالت العامة والتورٌدات  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدبؽه  54848لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21191325،  فى تارٌخ :   -  29

 عالء الدٌن لتجاره ودباؼه الجلود  

 2الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبج/ وان تو 78916تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  31

ONE   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /توباز  76195الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191325،  فى تارٌخ :   -  31

 للتصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / التموى  53585تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  32

 لخدمات المحمول  

الى: تعدٌل السمه لتصبح / الحمد لتصنع   81215ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191326ٌ،  فى تارٌخ :   -  33

 االعالؾ الحٌوانٌه  

الى: تعدٌٌل السمه التجارٌه لتصبح /جود  43716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  34

 باربرز  



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الدهب  81265عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191331،  فى تارٌخ :   -  35

   el dahab tradeترٌد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22943برلم       21191318سامى جمال الدٌن محمود عبد الؽنى   ، تارٌخ :  -  1

 66918برلم       21191331د الحمٌد دمحم   ، تارٌخ : محمود فؤاد عب -  2

 71569برلم       21191331احمد ابراهٌم السٌدج سلٌم   ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    23377حسٌن عبدالسالم حجازى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمةلة ومستحماتة

تم    21191314، وفى تارٌخ    66446كرٌم عز الدٌن سعد زؼلول نصار وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

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



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    72657اسالم ورٌمون وشرٌكهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وب<لن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191314تارٌخ  ، وفى   31154دمحم فرج وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 1الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

تم    21191311، وفى تارٌخ    71961محمود دمحم اسامة الدمرداش وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري جنوب 

 1الماهرة 

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    72136امٌر فكرى وماٌكل مجدى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

ً تم فسخ الشركة ومحوها   نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191311، وفى تارٌخ    74712ابو سمره للسٌاحه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 المٌد اللؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    16987، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم عبدالعظٌم على سالمه وشركاه     - 8

 1السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري 

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    63595هبه احمد شولى وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 1تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

،    24176شركه منتصر صفوت النادى لالستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم محو/شطب السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كافة حمولة ومستحماتة   21191313تارٌخ وفى 

شركة منتصر صفوت النادى و شركاه نادى انترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 11

 تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كافة حمولة ومستحماتةتم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    24176برلم : 

شركه منتصر صفوت النادي وشرٌكة نادى انترترٌد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 12

 حمولة ومستحماتة تم محو/شطب السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كافة   21191313، وفى تارٌخ    24176برلم : 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    77356دمحم خلٌل نعٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    71269دمحم احمد حسن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموق ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    43423سٌطة  سبك لٌدها برلم : اٌمن السٌد حجازي وشركاه  ، توصٌة ب   - 15

 السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى .

،    43423طة  سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح/ أشرؾ احمد دمحم الجوهري وشركاه  ، توصٌة بسٌ   - 16

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن    21191317وفى تارٌخ 

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى .

تم    21191319رٌخ ، وفى تا   71231ٌسرى عبد العزٌز سلٌمان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري جنوب 

 1الماهرة 

، وفى    74811دمحم صالح الدٌن احمد عطا وشرٌكه احمد سمٌر عبد الحمٌد احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد    21191319تارٌخ 

 من السجل



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    22364عبدالحمٌد عبدالعزٌز  وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 1ٌا من السجل واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائ

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    66454نور الدٌن دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 ى السجلتم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمح

تم    21191321، وفى تارٌخ    76514دمحم رشاد بطران دمحم رشاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم محو الفرع من السجل التجاري

السجل  تم فسج  تم محو/شطب   21191325، وفى تارٌخ    35556خالد دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم    21191325، وفى تارٌخ    35556شركة طٌبه للمماوالت االعمال المتكامله  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب السجل  تم فسج    21191325، وفى تارٌخ    35556خالد دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

   21191326تارٌخ ، وفى    61213، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   1اسالم هاشم عبد الرحمن عبد الموجود وشرٌكه   - 25

 تم محو/شطب السجل  تم فسج الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

، وفى تارٌخ    21871تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عزه العنانى وشركاؤها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

وبذلن  1981لسنة  159ة اتصبح مساهمة مصرٌة للمانون رلم تم محو/شطب السجل  تؽٌر الشكل المانونً للشرك   21191326

 ٌمحً من السجل التجاري

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    21871مصطفى الجندى وطارق الجندى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

 وبذلن ٌمحً من السجل التجاري 1981لسنة  159السجل  تؽٌر الشكل المانونً للشركة اتصبح مساهمة مصرٌة للمانون رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21191326، وفى تارٌخ    74228احمد لرشى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

 محو المٌد من السجل بامر محو الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191326وفى تارٌخ  ،   74228رحٌك للعود والعنبر والعطور  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 السجل  تم محو المٌد من السجل بامر محو الؽاء الفرع

تم    21191327، وفى تارٌخ    61922هدى رضوان فرج هنٌدوى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد اللؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    45381ه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : محسن ٌمانً زوام وشركائ   - 31

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

محو/شطب السجل  تم  تم   21191328، وفى تارٌخ    81611عمر سعد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 1فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    28158نبٌل بدر سٌد حناوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كاافة حمولة ومستحماتة السجل  تم فسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21191328، وفى تارٌخ    28158نبٌل بدر سٌد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كاافة حمولة ومستحماتة

تم    21191328، وفى تارٌخ    28158شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه الفادي ترافل /نبٌل ٌدر سٌد و   - 35

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كاافة حمولة ومستحماتة



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    76898ٌب عزوز وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري /اسراء دمحم نج -  1

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191314،

ٌل رأس المال , تم تعد 21191314وفً تارٌخ   ، 76898اسراء دمحم نجٌب وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191315وفً تارٌخ   ، 74816دمحم محفوظ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191315وفً تارٌخ   ، 64771خالد دمحم خلٌل احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   311110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 66921السٌد محى الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191317وفً تارٌخ   ، 35748مهندس  دمحم محروس  دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   211111110111ها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 18589عبدالعزٌز دمحم صالح وبدوى امٌن طه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18589ٌن طه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،بدوى ام 1الشركه العالمٌه للرخام والجرانٌت  -  8

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191311،

دٌل رأس المال تم تع 21191311وفً تارٌخ   ، 65555اٌمن محمود احمد علٌو وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   21111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجارى الى / اٌمن محمود احمد علٌو و بطرس فوزى بطرس شنوده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  11

دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تع 21191311وفً تارٌخ   ، 65555،

 جنٌه   21111110111،

تم تعدٌل رأس المال  21191311وفً تارٌخ   ، 65555اٌمن محمود احمد علٌو وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

الى / اٌمن محمود احمد علٌو و بطرس فوزى بطرس شنوده شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجارى  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191311وفً تارٌخ   ، 65555،

 جنٌه   21111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191312وفً تارٌخ   ، 69483ولٌد عادل حجازى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن وشركاه مع بماء السمه كما هى االمٌن ماركت توصٌة بسٌطة  ،  -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191314تارٌخ   ،وفً  46511سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1511110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191314وفً تارٌخ   ، 46511جالل امٌن احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1511110111لها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 68746شركة نهى اللٌثى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 25588م ،محمود عبدالظاهر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  17

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  79879تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ سهاد ابراهٌم على محمود احمد وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   511110111س المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأ 21191321تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 79879احمد فؤاد عبدالوهاب فرج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191321وفً تارٌخ   ، 32169دمحم عبدالجبار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   181110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32169لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك -  21

 جنٌه   181110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191321،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191321وفً تارٌخ   ، 32169دمحم عبدالجبار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   181110111أس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر:   تعدٌل ر

وفً تارٌخ    32169تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   181110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191321،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 38323بدوى سٌد بدوى الطوخى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    38323دها برلم ،اصبح االسم التجارى /شركة ابناء بدوى سٌد بدوى الطوخى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  25

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191321،

تم تعدٌل رأس  21191326وفً تارٌخ   ، 21267حسنى ابراهٌم عبدالحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

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

تم تعدٌل رأس  21191326وفً تارٌخ   ، 21267عبد الحلٌم ابراهٌم عبد الحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191327وفً تارٌخ   ، 62712روب توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة اسعد ج -  28

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 وفً تارٌخ   11317تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21191327وفً تارٌخ   ، 11317عبد العظٌم هاشم السمان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511110111ها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

وفً تارٌخ    11317اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد وشرٌكه عبد العظٌم هاشم السمان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،

وفً تارٌخ    11317 أحمد ودمحم زٌن العابدٌن دمحم أحمد وشرٌكهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،أشرؾ زٌن العابدٌن دمحم -  32

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،

وفً تارٌخ    11317تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،

تم تعدٌل رأس  21191327وفً تارٌخ   ، 11317بك لٌدها برلم ،عبد العظٌم هاشم السمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، س -  34

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    11317اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد وشرٌكه عبد العظٌم هاشم السمان توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   511110111عدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم ت 21191327،

وفً تارٌخ    11317أشرؾ زٌن العابدٌن دمحم أحمد ودمحم زٌن العابدٌن دمحم أحمد وشرٌكهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   511110111أس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر 21191327،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191328وفً تارٌخ   ، 68678انور عبدالصادق وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

  العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش عٌن شمس حلمٌة الزٌتون  13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  16681بك لٌدها برلم    شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  س -  2

 ش عبدالعزٌز حبٌب من ش جمال عبدالناصر البحرى مدٌنة شبٌن الكوم  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191313وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ش سعد زؼلول منشٌة اباظه مدٌنة الزلازٌك  41الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 بجوار مصرؾ ابوظبى االسالمى بندر فالوس الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه / ش سعد زؼلول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ ش حى النصر مدٌنة كفر صمر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  74321سبك لٌدها برلم    حامد محمود ٌوسؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  6

-التجمع الخامس -ش التسعٌن الشمالى-الدور االول كاٌروبٌزنس بالزا - 117وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /الوحدة 

 الماهرة الجدٌدة اول 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  1827ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصور وشركاة ، ش -  7

  15ش مصطفى رفعت شٌراتون محل رلم  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /  21191314

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  1827انجال ٌوسؾ جورج منصور ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

  15ش مصطفى رفعت شٌراتون محل رلم  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / وصؾ 

وفً تارٌخ  1827تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصور وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

  15ت شٌراتون محل رلم ش مصطفى رفع 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /  21191314

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  1827انجال ٌوسؾ جورج منصور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

  15ش مصطفى رفعت شٌراتون محل رلم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  1827اة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصور وشرك -  11

  15ش مصطفى رفعت شٌراتون محل رلم  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /  21191314

ان , تم تعدٌل العنو 21191314وفً تارٌخ  1827انجال ٌوسؾ جورج منصور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

  15ش مصطفى رفعت شٌراتون محل رلم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  23349شركه مانافودز ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ة خدمة وتموٌن السٌارات وطنٌه بالممطم وتعٌٌن / خالد الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل المكون من دورٌن بمحط

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1978/12/1صالح احمد مدٌرا للفرع من موالٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  23349شركه مانفودز ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

ن/ المحل المكون من دورٌن بمحطة خدمة وتموٌن السٌارات وطنٌه بالممطم وتعٌٌن / خالد صالح احمد ، افتتاح فرع للشركه بالعنوا

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1978/12/1مدٌرا للفرع من موالٌد 

اندماج شركه اوراسكوم لالؼذٌه ش.م.م فً شركه مانفودز ش.م.م بموافمه مصلحه الشركات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  15

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل المكون من  21191314وفً تارٌخ  23349برلم    

الماهرة  1978/12/1دورٌن بمحطة خدمة وتموٌن السٌارات وطنٌه بالممطم وتعٌٌن / خالد صالح احمد مدٌرا للفرع من موالٌد 

 مصرى الجنسٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  23349دز ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركه مانافو -  16

 25125( بلون 4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المحل الكائن بالطابمٌن االرضى واالول بالعمار الممام على لطعة االرض رلم )

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1982/2/8د دمحم مدٌرا للفرع من موالٌد الحى التاسع مدٌنة العبور وتعٌٌن / وائل محمو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  23349شركه مانفودز ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

الحى  25125( بلون 4ة االرض رلم )، افتتاح فرع بالعنوان/ المحل الكائن بالطابمٌن االرضى واالول بالعمار الممام على لطع

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1982/2/8التاسع مدٌنة العبور وتعٌٌن / وائل محمود دمحم مدٌرا للفرع من موالٌد 

اندماج شركه اوراسكوم لالؼذٌه ش.م.م فً شركه مانفودز ش.م.م بموافمه مصلحه الشركات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  18

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ المحل الكائن بالطابمٌن  21191314وفً تارٌخ  23349برلم    

الحى التاسع مدٌنة العبور وتعٌٌن / وائل محمود دمحم مدٌرا  25125( بلون 4االرضى واالول بالعمار الممام على لطعة االرض رلم )

 الجنسٌه  الماهرة مصرى 1982/2/8للفرع من موالٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  23349شركه مانافودز ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

بالمركز التجارى بالمرحله التاسعه مدٌنة الرحاب الماهرة  Gol 38الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل التجارى رلم 

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1976/6/15ابوبكر ابراهٌم دمحم مدٌرا للفرع من موالٌد الجدٌدة وتعٌٌن/ 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  23349شركه مانفودز ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

رى بالمرحله التاسعه مدٌنة الرحاب الماهرة الجدٌدة بالمركز التجا Gol 38، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل التجارى رلم 

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1976/6/15وتعٌٌن/ ابوبكر ابراهٌم دمحم مدٌرا للفرع من موالٌد 

اندماج شركه اوراسكوم لالؼذٌه ش.م.م فً شركه مانفودز ش.م.م بموافمه مصلحه الشركات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل التجارى رلم  21191314وفً تارٌخ  23349برلم    

38 Gol حله التاسعه مدٌنة الرحاب الماهرة الجدٌدة وتعٌٌن/ ابوبكر ابراهٌم دمحم مدٌرا للفرع من موالٌد بالمركز التجارى بالمر

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1976/6/15

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  82469بركات سعٌد دمحم بركات وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 تتاح فرع للشركة بالعنوان ابو صوٌرة بجوار محطة بنزٌن التعاون وصؾ الـتأشٌر:   ، اف

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  64771خالد دمحم خلٌل احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 طور سٌناء -حى الزهراء -( 11( شمة )3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارة )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  61542وحٌد اٌهاب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 14شارع الهرم ناصٌه المرٌوطٌة الدور الثانً شمه رلم  259الـتأشٌر:   ، أضافه فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  61525صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الهالل تورز ) عبدالحمٌد سعٌد علٌوه هالل وشركاه( ، تو -  25

ش عبد العزٌز  21بالدور الثانى بالعمار رلم  219تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه  21191316

 باب اللوق  -جاوٌش برج االطباء 

وفً تارٌخ  61525تضامن ،  سبك لٌدها برلم     الهالل تورز ) عبدالحمٌد سعٌد علٌوه هالل وشركاه( ، شركة -  26

ش عبد العزٌز  21بالدور الثانى بالعمار رلم  219تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه  21191316

 باب اللوق  -جاوٌش برج االطباء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  61542وحٌد اٌهاب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 السٌده زٌنب -ش المواردى 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  74712ابو سمره للسٌاحه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ش شامبلٌون مٌدان التحرٌر 2لدور االرضى بالعمار رلم متصله با 7-1الـتأشٌر:   ، الفاء الفرع الكائن بالعنوان/ محالت من 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  18589عبدالعزٌز دمحم صالح وبدوى امٌن طه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 الصناعٌه طرهشك الثعبان المنطمه  D 345العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / لطعة رلم 

وفً تارٌخ  18589بدوى امٌن طه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1الشركه العالمٌه للرخام والجرانٌت  -  31

شك الثعبان  D 345تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / لطعة رلم  21191311

 المنطمه الصناعٌه طره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  77734شركة ابو سمره للسٌاحه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 شارع شامبٌلٌون 2بالدور السابع بالعمار رلم  74،  73الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ شمه رلم 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  77734وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    روز اس المركز الدولى للطٌران والسٌاحه ، ت -  32

 شارع شامبٌلٌون 2بالدور السابع بالعمار رلم  74،  73العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ شمه رلم 

م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1ش شركة خبرات مصر لتكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌه وصنادٌك االستثمار -  33

أ ش احمد كامل 3/ 13و12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌس لٌصبح/  21191311وفً تارٌخ  64951

 الالسلكى المعادى الجدٌدة 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311خ وفً تارٌ 64655خالد دمحم عباس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسً لٌصبح /المحل الكائن بالدور االرضى المنخفض الكائن بمول سٌلفر ستار الفدا الممام علً 

 1الماهرة الجدٌدة مع الؽاءه كفرع للشركة  -أ التجمع الخامس  34المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  69483، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد عادل حجازى وشركاه -  35

منطمه س الهضبه العلٌا الممطم بنشاط/ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  9192وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/ لطعه رلم  

 الخرسانه الجاهزه واعمال المحاجرفٌما عدا الرمل والزلط 

وفً تارٌخ  55695كه دار البناء للهندسه والمماوالت م/ دمحم صابر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شر -  36

ممطم  -المعادى جاردنز المنطمة  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم نمل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح / ق  21191312

 الخلٌفة  الماهرة -ب 

 55695شركة لٌصبح دار البناء للهندسة والمماوالت / دمحم صابر وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل اسم ال -  37

المعادى جاردنز  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم نمل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح / ق  21191312وفً تارٌخ 

 الخلٌفة  الماهرة -ممطم ب  -المنطمة 

 21191312وفً تارٌخ  55695ل عنوان الشركة لٌصبح/دمحم صابر دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌ -  38

الخلٌفة   -ممطم ب  -المعادى جاردنز المنطمة  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم نمل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح / ق 

 الماهرة

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74337اه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد سلٌمان فتحى وشرك -  39

 ش بنن االسكان زهراء 6/11وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/العماررلم 

دٌل العنوان تم تع 21191314وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الممطم  -الهضبه الوسطى  -الحى الرابع  -تمسٌم المستمبل  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الممطم  -الهضبه الوسطى  -الحى الرابع  -تمسٌم المستمبل  31تتاح فرع للشركة بالعنوان / , وصؾ الـتأشٌر:   ، اف

وفً تارٌخ  58579تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

الهضبه  -الحى الرابع  -تمسٌم المستمبل  31للشركة بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع  21191314

 الممطم  -الوسطى 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 الممطم  -الهضبه الوسطى  -الحى الرابع  - تمسٌم المستمبل 31, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ممطم ال -الهضبه الوسطى  -الحى الرابع  -تمسٌم المستمبل  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / 

وفً تارٌخ  58579تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

الهضبه  -الحى الرابع  -تمسٌم المستمبل  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان /  21191314

 الممطم  -الوسطى 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن وشركاه مع بماء السمه كما هى االمٌن ماركت ، توصٌة بسٌطة ،   -  46

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحالن  21191314وفً تارٌخ  46511سبك لٌدها برلم    

  9 ش 76بالعمار رلم 6،5المتجاورن رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  46511جالل امٌن احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  47

  9ش  76بالعمار رلم 6،5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحالن المتجاورن رلم 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  66539عمرو سٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 ش دمحم فرٌد  71الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  71293احمد دمحم دمحم شحوت وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 وستراد س مساكن الشرطة امتداد االمل طرٌك االت 2وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  64845شركة هشام خلؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

بنشاط / تصنٌع الكراسى  -مدٌنه الماهرة الجدٌدة  273وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المنطمة الصناعٌة لطعه رلم 

 المعدنٌة 

تم  21191319وفً تارٌخ  64845ى الى / هشام خلؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجار -  51

بنشاط /  -مدٌنه الماهرة الجدٌدة  273تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المنطمة الصناعٌة لطعه رلم 

 تصنٌع الكراسى المعدنٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  3118والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة النٌل للمشروعات  -  52

 112-1و111-1و111-1و119-1و118-1و117-1و116-1و115-1و114-1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ 

رة الجدٌده وتعٌٌن عبدهللا عٌدعبد العظٌم مدٌر للفرع من والكائن بالمبنى كاٌرو فٌستٌفال سٌتى مول ش التسعٌن التجمع الخامس الماه

 1991/7/1موالٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  78621على فتح الدٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 لممطم شارع الجامعة الحدٌثة الهضبة الوسطً ا 6353الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمروعبدالمنعم وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان  21191325وفً تارٌخ  31343، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمنعم -  55

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325فً تارٌخ و 31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمتنعم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد وعمرو عبدالمنعم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  57

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343عمرو عبد المنعم ومجدي مصطفً كمال ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  58

 أ 6صناعٌة جنوب ؼرب ( المنطمة ال515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343تعدل الى / شركة عمرو عبد المنعم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343روعبدالمنعم وشرٌكتهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبدالحمٌد و عم -  61

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343  دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمنعم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   -  61

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمتنعم وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )تعدٌل العنوان 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد وعمرو عبدالمنعم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343عمرو عبد المنعم ومجدي مصطفً كمال ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343شركة عمرو عبد المنعم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل الى /  -  65

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343سبك لٌدها برلم    دمحم عبدالحمٌد و عمروعبدالمنعم وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة ،   -  66

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

العنوان تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمنعم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمتنعم وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515نوان / المصنع رلم )تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالع

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد وعمرو عبدالمنعم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  69

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343عمرو عبد المنعم ومجدي مصطفً كمال ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325وفً تارٌخ  31343ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدل الى / شركة عمرو عبد المنعم وشرٌكه ، توص -  71

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل  21191325 وفً تارٌخ 31343دمحم عبدالحمٌد و عمروعبدالمنعم وشرٌكتهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  72

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمنعم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  73

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515فرع بالعنوان / المصنع رلم ) وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح

تم  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد و عمرو عبدالمتنعم وشركاهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  74

 أ 6ناعٌة جنوب ؼرب ( المنطمة الص515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  31343دمحم عبدالحمٌد وعمرو عبدالمنعم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  75

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  31343مال ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عمرو عبد المنعم ومجدي مصطفً ك -  76

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم  21191325ً تارٌخ وف 31343تعدل الى / شركة عمرو عبد المنعم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  77

 أ 6( المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 515تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المصنع رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74228احمد لرشى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  78

 كورنٌش النٌل ابراج النٌل سٌتى بالمركز التجارى الدور االول 2115كائن بالعنوان/ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74228رحٌك للعود والعنبر والعطور ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 كورنٌش النٌل ابراج النٌل سٌتى بالمركز التجارى الدور االول 2115وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اري ش.ت.م.م تابعه للشركه المابضه لمشروعات الطرق والكبارى والنمل البرى ، شركة شركه النٌل العامه للطرق والكب -  81

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شرم  21191326وفً تارٌخ  46768مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 214حى النور مشروع  3عمارة  1الشٌخ الوحدة السكنٌة رلم 

تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  61922رضوان فرج هنٌدوى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    هدى  -  81

 لفسخ الشركة  18شمة رلم  -ش المبتدٌان  32العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  76624دمحم دمحم هانى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  82

  6شمة  2ا عمارات العبور شارع صالح سالم بالدور  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  75145ٌسرى رشاد عبدالمعبود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 وان / برج المدٌنة المنورة شارع عبد السالم الشاذلً وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعن

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  35215عادل وحسٌن بٌرم ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط21191314تارٌخ 

تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / المتحده للتورٌدات ، شركة تضامن  اضافه نشاط / مماوالت عمومٌه واعمال الطرق ،  سبك  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191315وفً تارٌخ  81972لٌدها برلم   

كه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / مماوالت عمومٌه واعمال الطرق ،  سبك لٌدها برلم   محمود سٌد عبدالحمٌد طلبه وشرٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191315وفً تارٌخ  81972

لى خالد دمحم خلٌل احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /استؽالل محاجر الرخام والجرانٌت )بعد الحصول ع -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191315وفً تارٌخ  64771التراخٌص الالزمة ( ،  سبك لٌدها برلم   

السٌد محى الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تجارة وتوزٌع وتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة لدى الؽٌر والبان االطفال  -  5

بٌة والكٌماوٌات والؽٌر طبٌة ومواد التعمٌم والكواشؾ المعملٌة والمنظفات الصناعٌة والمبٌدات والمستحضرات الطبٌة والمحالٌل الط

الحشرٌة والعطور واالعشاب والنباتات الطبٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر وحذؾ نشاط 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم21191317وفً تارٌخ  66921االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

نجٌب دمحم دمحم مسعود وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / بألؽاء نشاط االستٌراد وأستٌراد المواد الخام لٌصبح / تجارة  -  6

ر فٌما عدا ما نص وتوزٌع وتصنٌع أدوٌة لدي الؽٌر ومكمالت ؼذائٌة وأعشاب طبٌعٌة والبان أطفال ومستحضرات طبٌة والتصدٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  75184،  سبك لٌدها برلم    1علٌه المانون 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /احمد نجٌب دمحم احمد وشركاة بماء السمة التجارٌة كما هً ، شركة تضامن  نشر وتمطٌع وتلمٌع  -  7

تم 21191311وفً تارٌخ  66977الواح وتربٌع ودرج ومشؽوالت وتصدٌرها للخارج ،  سبك لٌدها برلم    الرخام والجرانٌت من

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

ناصر حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  نشر وتمطٌع وتلمٌع الرخام والجرانٌت من الواح وتربٌع ودرج ومشؽوالت وتصدٌرها  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  66977دها برلم   للخارج ،  سبك لٌ
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تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه شنطه سفر للحجز الفندلى ولٌد توفٌك وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  9

وفً تارٌخ  69556اء التسوٌك الفندلى ،  سبك لٌدها برلم   الؽرؾ الفندلٌه ونمل الركاب والبضائع فٌما عدا النمل السٌاحى والؽ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311

شركه شنطه سفر للحجز الفندلى خالد دمحم مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / الؽرؾ الفندلٌه ونمل  -  11

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  69556والؽاء التسوٌك الفندلى ،  سبك لٌدها برلم    الركاب والبضائع فٌما عدا النمل السٌاحى

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  21161دمحم محمود عبد هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21191312تارٌخ 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح/ دمحم محمود عبد هللا وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،   -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191312وفً تارٌخ  21161سبك لٌدها برلم   

توصٌة بسٌطة  نعدٌل النشاط لٌصبح المٌام  بجمٌع اعمال المماوالت المتكاملة والتخصصٌة ولٌد عادل حجازى وشركاه ،  -  13

وتورٌد مستلزمات البناء  ومهمات السباكة والمهمات الكهربائٌة اداره   مصنع لتصنٌع الخرسانه الجاهزه واعمال المحاجرفٌما عدا 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191312وفً تارٌخ  69483الرمل والزلط ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم سعد الدٌن السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /تصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر  -  14

وتجارة وتوزٌع وتصنٌع االدوٌة البشرٌة لدى الؽٌر وتصنٌع المكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة 

 1المستحضرات الطبٌة والبان االطفال واالعشاب والنباتاتالطبٌة والعطرٌة واالدوٌة البٌطرٌة واالجهزة الطبٌة والتورٌدات العمومٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313وفً تارٌخ  61167،  سبك لٌدها برلم   

توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /التورٌدات العمومٌة والنمل والشحن البري ومتعهد النمل  خٌرٌة عبدالحمٌد وشرٌكها ، -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  71321البري للبضائع والركاب والترحٌالت ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

لعال ونٌرمٌن حمدون ابوالعال وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /شٌرٌن حمدون ابوا -  16

 71321لٌصبح /التورٌدات العمومٌة والنمل والشحن البري ومتعهد النمل البري للبضائع والركاب والترحٌالت ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191314وفً تارٌخ 

عبدالظاهر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تجارة وتوزٌع االدوات واالجهزة الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم    محمود -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  25588

وٌة واالجهزة والمعدات واالالت شركة نهى اللٌثى وشرٌكها ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى النشاط / تورٌد الفٌتامٌنات واالد -  18

وفً تارٌخ  68746الطبٌه بكافة انواعها وصٌانه االجهزة والمعدات واالالت الطبٌه بكافة انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191317

تم 21191318وفً تارٌخ  66539لٌدها برلم   ،  سبك  1عمرو سٌد وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط /االستٌراد -  19

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

بٌور انٌرجى اٌجٌبت عبدالكرٌم دمحم دمحم حتاته وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  21

وفً تارٌخ  64159ددة وتحلٌة مٌاة ،  سبك لٌدها برلم   والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة وانشاء وحدات طالة جدٌدة ومتج

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191319

بٌور انٌرجى اٌجٌبت عبدالكرٌم دمحم دمحم حتاته وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت  -  21

وفً تارٌخ  64159التجارٌة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة وانشاء وحدات طالة جدٌدة ومتجددة وتحلٌة مٌاة ،  سبك لٌدها برلم   

 صؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و21191319
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اكٌو من بلتون الدارة صنادٌك االستثمار ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تكوٌن وادارة محافظ االوراق  -  22

المالٌة وادارة صنادٌك االستثمار بمراعاة احكام لانون سوق المال وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

مع شركات االموال التى تزاول اعماالً شبٌهه العمال او التى تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر وفى الخارج كما ٌجوز الوجوه 

 65211لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون والئحته التفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمةتم تعد21191319وفً تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / جاردٌن لتكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌة وادارة صنادٌك االستثمار ش . م . م ، شركة  -  23

ام لانون سوق مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌة وادارة صنادٌك االستثمار بمراعاة احك

المال وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع شركات االموال التى تزاول اعماالً شبٌهه العمال او 

التى تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر وفى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191319وفً تارٌخ  65211المانون والئحته التفٌذٌة . ،  سبك لٌدها برلم   طبماً الحكام 

 شركة مساهمة

عبدالكرٌم حتاته وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة  -  24

ة المواد البترولٌة والبتروكٌماوٌة واٌجار وادارة محطات الولود ) فٌما عدا خدمات السوالر والبنزٌن وصٌانه االالت الزراعٌة وتجار

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191319وفً تارٌخ  35178( ،  سبك لٌدها برلم   

ٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/عبد الكرٌم حتاته وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعد -  25

والتورٌدات العمومٌة وصٌانه االالت الزراعٌة وتجارة المواد البترولٌة والبتروكٌماوٌة واٌجار وادارة محطات الولود ) فٌما عدا 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191319وفً تارٌخ  35178خدمات السوالر والبنزٌن ( ،  سبك لٌدها برلم   

حسن فتحى دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / الامة وتشؽٌل وادارة مصانع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل ،   -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  78575سبك لٌدها برلم   

امن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجاره رومان البلى والمواد الالصمه والتروس الناللة دمحم عبدالجبار وشرٌكه ، شركة تض -  27

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21191321وفً تارٌخ  32169للحركة والكاوتشون والسٌور ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجاره رومان  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته ، -  28

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  32169البلى والمواد الالصمه والتروس الناللة للحركة والكاوتشون والسٌور ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

صبح /  تجاره رومان البلى والمواد الالصمه والتروس الناللة دمحم عبدالجبار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌ -  29

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191321وفً تارٌخ  32169للحركة والكاوتشون والسٌور ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

النشاط لٌصبح /  تجاره رومان  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل -  31

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  32169البلى والمواد الالصمه والتروس الناللة للحركة والكاوتشون والسٌور ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

/ تجاره لعب االطفال جمله ،  سبك لٌدها برلم   شركة اوالد عطٌة لالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  63537

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركة اوالد عطٌة للتجاره ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره لعب االطفال جمله  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  63537،  سبك لٌدها برلم   

عبدالفتاح على ادم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر الرخام والجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191321وفً تارٌخ  64415
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سم التجارى الى / نعمات حسن فولى وشركاها  مع بماء السمة التجارٌة كما هى ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم تعدٌل اال -  34

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  27617،  سبك لٌدها برلم    2119/21صادر  2119/3/4على  813

 توصٌة بسٌطة

،  سبك لٌدها برلم    2119/21صادر  2119/3/4على  813ة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم نعمات حسن فولى وشركاه ، توصٌ -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324وفً تارٌخ  27617

،  سبك  2119/21صادر  2119/3/4على  813تعدل الى / احمد دمحم وجدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324وفً تارٌخ  27617دها برلم   لٌ

على  813تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح/ مدحت عبد العظٌم على بدر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم  -  37

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191324وفً تارٌخ  27617،  سبك لٌدها برلم    2119/21صادر  2119/3/4

 بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه محمود فرج هللا وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / انتاج وتصنٌع  -  38

تامٌنات واالمالح الخامات العلفٌه والحبوب والبذور الزٌتٌه وفول الصوٌا كامل الدهن واضافات االعالؾ واالنزٌمات ومخالٌط الفٌ

والمواد االخرى وانتاج االعالؾ ومركزاتها واالتجار فى اللماحات والمستحضرات واالدوٌه البٌطرٌه واالستٌراد والتصدٌر 

والتوكٌالت التجارٌه الداخلٌه والخارجٌه واالستثمارات الزراعٌة واالنتاج الحٌوانً واستصالح االراضً وانتاج المخصبات 

وفً تارٌخ  51811ة الحٌوٌة والعضوٌة وادارة كافة المشروعات الخاصة بتلن االنشطة ،  سبك لٌدها برلم   الزراعٌة واالسمد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191325

ب شركه على راجح ومحمود عبد الجواد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / انتاج وتصنٌع الخامات العلفٌه والحبو -  39

والبذور الزٌتٌه وفول الصوٌا كامل الدهن واضافات االعالؾ واالنزٌمات ومخالٌط الفٌتامٌنات واالمالح والمواد االخرى وانتاج 

االعالؾ ومركزاتها واالتجار فى اللماحات والمستحضرات واالدوٌه البٌطرٌه واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه الداخلٌه 

رات الزراعٌة واالنتاج الحٌوانً واستصالح االراضً وانتاج المخصبات الزراعٌة واالسمدة الحٌوٌة والخارجٌه واالستثما

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  51811والعضوٌة وادارة كافة المشروعات الخاصة بتلن االنشطة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

صبح / شركه محمود فرج هللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / انتاج وتصنٌع تعدٌل االسم التجارى لٌ -  41

الخامات العلفٌه والحبوب والبذور الزٌتٌه وفول الصوٌا كامل الدهن واضافات االعالؾ واالنزٌمات ومخالٌط الفٌتامٌنات واالمالح 

ماحات والمستحضرات واالدوٌه البٌطرٌه واالستٌراد والتصدٌر والمواد االخرى وانتاج االعالؾ ومركزاتها واالتجار فى الل

والتوكٌالت التجارٌه الداخلٌه والخارجٌه واالستثمارات الزراعٌة واالنتاج الحٌوانً واستصالح االراضً وانتاج المخصبات 

وفً تارٌخ  51811ا برلم   الزراعٌة واالسمدة الحٌوٌة والعضوٌة وادارة كافة المشروعات الخاصة بتلن االنشطة ،  سبك لٌده

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191325

شركه على راجح ومحمود عبد الجواد ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / انتاج وتصنٌع الخامات العلفٌه والحبوب  -  41

خالٌط الفٌتامٌنات واالمالح والمواد االخرى وانتاج والبذور الزٌتٌه وفول الصوٌا كامل الدهن واضافات االعالؾ واالنزٌمات وم

االعالؾ ومركزاتها واالتجار فى اللماحات والمستحضرات واالدوٌه البٌطرٌه واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه الداخلٌه 

ٌة واالسمدة الحٌوٌة والخارجٌه واالستثمارات الزراعٌة واالنتاج الحٌوانً واستصالح االراضً وانتاج المخصبات الزراع

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  51811والعضوٌة وادارة كافة المشروعات الخاصة بتلن االنشطة ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الجمركى ،  سبك  ابراهٌم عمرو سعدالدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /التوكٌالت التجارٌة والتخلٌص -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191325وفً تارٌخ  66747لٌدها برلم   

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / محمود عبدالجواد الشاعر وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك  -  43

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21191326وفً تارٌخ  62912لٌدها برلم   



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  62912هشام فتحى محمود الهنداوى وشرٌكة ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191326تارٌخ 

وفً  62912ؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   رامى فتحى محمود الهنداوى وشرٌكه ، شركة تضامن  حذ -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191326تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / محمود عبدالجواد الشاعر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك  -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326 وفً تارٌخ 62912لٌدها برلم   

وفً  62912هشام فتحى محمود الهنداوى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326تارٌخ 

وفً  62912شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   رامى فتحى محمود الهنداوى و -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326تارٌخ 

وفً تارٌخ  21267حسنى ابراهٌم عبدالحلٌم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / تجاره اخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191326

وفً  21267عبد الحلٌم ابراهٌم عبد الحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط / تجاره اخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191326تارٌخ 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  11317االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ن  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها عبد العظٌم هاشم السمان وشركاه ، شركة تضام -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  11317برلم   

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد وشرٌكه عبد العظٌم هاشم السمان ، شركة تضامن  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط  -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  11317والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    االستٌراد

أشرؾ زٌن العابدٌن دمحم أحمد ودمحم زٌن العابدٌن دمحم أحمد وشرٌكهما ، شركة تضامن  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط  -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  11317االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط  -  55

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21191327وفً تارٌخ  11317االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

عبد العظٌم هاشم السمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها  -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  11317برلم   

م هاشم السمان ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ نشاط اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد وشرٌكه عبد العظٌ -  57

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  11317االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ٌل فً ؼرض الشركة بحذؾ أشرؾ زٌن العابدٌن دمحم أحمد ودمحم زٌن العابدٌن دمحم أحمد وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  تعد -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  11317نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

شركة اسعد جروب ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /  التورٌدات العمومٌة و تجارة وتوزٌع وتصدٌر جمٌع  -  59

وفً تارٌخ  62712ة المعباة والؽٌر معباة والخضروات والفاكهة والمنتجات الؽذائٌة المعلبة ،  سبك لٌدها برلم   المواد الؽذائٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ارٌخ وفً ت 71673رضا جبر عبد المجٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191328

وفً تارٌخ  71673رضا جبر عبد المجٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328

وفً  35237ؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم   اسماعٌل جاوٌش  وشرٌكته ، شركة تضامن  ال -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328تارٌخ 

 35237فلاير مصطفى مصطفى وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  63

 لنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21191328وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  35237حازم حسٌن وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328

 35237راد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم   فلاير مصطفً مصطفً وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌ -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328وفً تارٌخ 

وفً  35237شٌرٌن شعراوى دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد من ؼرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  66

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21191328تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

المانونى  , وصؾ  تم تعدٌل الكٌان21191311وفً تارٌخ  65555اٌمن محمود احمد علٌو وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  65555تعدٌل االسم التجارى الى / اٌمن محمود احمد علٌو و بطرس فوزى بطرس شنوده ، سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21191311

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21191312ً تارٌخ وف 43299شرٌؾ ظاظا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191312وفً تارٌخ  43299دمحم شرٌؾ ظاظا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191321وفً تارٌخ  32169دمحم عبدالجبار وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191321وفً تارٌخ  32169تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  6

 , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطةتعدٌل الكٌان المانونى  

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  71673رضا جبر عبد المجٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجاري  76898شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  1

 /اسراء دمحم نجٌب عزوز وشرٌكتها

الى: تعدٌل السمه التجارٌه  81972شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191315،  فى تارٌخ :   -  2

 تلتصبح / المتحده للتورٌدا

الى: تعدٌل االسم لٌصبح  61937توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191315،  فى تارٌخ :   -  3

 /بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر وشرٌكتة

سم التجارى الى: تعدٌل اال 53636توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  4

 للشركة لٌصبح / المصبى فوزى محمود دمحم وشرٌكاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  53636شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  5

 للشركة لٌصبح / المصبى فوزى محمود دمحم وشرٌكاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  79281من  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضا  21191311،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / تامر بالل دمحم على وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  67453توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  7

 شركاهلٌصبح / احمد سٌد عبدالسالم و

الى: تعدٌل االسم التجارى  67453شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  8

 لٌصبح / احمد سٌد عبدالسالم وشركاه

االسم التجارى الى: تعدٌل  78619شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح / عمرو دمحم عبدالظاهر حسٌن وشرٌؾ دمحم ذكى حسن عبدالبارى

الى: تعدٌل االسم التجارى  69556شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / شركه شنطه سفر للحجز الفندلى ولٌد توفٌك وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجاري  66977شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311فى تارٌخ :  ،   -  11

 لٌصبح /احمد نجٌب دمحم احمد وشركاة بماء السمة التجارٌة كما هً

الى: تعدٌل االسم التجارى  65555شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  12

 الى / اٌمن محمود احمد علٌو و بطرس فوزى بطرس شنوده

الى: تعدٌل االسم التجارى  65555توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  13

 الى / اٌمن محمود احمد علٌو و بطرس فوزى بطرس شنوده



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  57559شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191312ى تارٌخ : ،  ف  -  14

 لٌصبح / اسامه عبد العزٌز حسانٌن وشركاه

جاري الى: تعدٌل االسم الت 21161توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191312،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح/ دمحم محمود عبد هللا وشرٌكتة

الى: تعدٌل اسم الشركة  58579شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  58579سم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل ا  21191314،  فى تارٌخ :   -  17

 لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  59264توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  18

 لٌصبح / مدحت خالد وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  46511توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  19

 لٌصبح / اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن وشركاه مع بماء السمه كما هى االمٌن ماركت

الى: تعدٌل اسم الشركة  65211شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح / جاردٌن لتكوٌن وادارة محافظ االوراق المالٌة وادارة صنادٌك االستثمار ش . م . م

الى: تعدٌل االسم التجارى  63537توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  21

 جارهلٌصبح / شركة اوالد عطٌة للت

الى: تعدٌل االسم التجارى  32169شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  22

 لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  32169توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  23

 لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته

االسم التجارى  الى: تعدل 48977شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  24

 لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  48977توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  25

 لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  48977مٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  21191321،  فى تارٌخ :   -  26

 لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65292شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  27

 لٌصبح / احمد البدوى احمد عطٌه وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65292سٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة ب  21191321،  فى تارٌخ :   -  28

 لٌصبح / احمد البدوى احمد عطٌه وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  57825شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191324،  فى تارٌخ :   -  29

 الى / هانى طلعت وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  62912شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191326،  فى تارٌخ :   -  31

 لٌصبح / محمود عبدالجواد الشاعر وشركاه



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
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 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة  الى: تعدٌل اسم 62912توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191326،  فى تارٌخ :   -  31

 لٌصبح / محمود عبدالجواد الشاعر وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  76684شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191326،  فى تارٌخ :   -  32

 / زاٌد دمحم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  11317مٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  21191327،  فى تارٌخ :   -  33

 لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة

الى: تعدٌل االسم التجاري  11317توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191327،  فى تارٌخ :   -  34

 لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن وشرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 شخاص  األ   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 53518برلم       21191314محمود عبد السالم محمود  جمعٌة تعاونٌة  تحمٌل  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  1

 53518برلم       21191314امال دمحم محمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  2

 53518برلم       21191314عادل محمود سٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  3

 53518برلم       21191314خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  4

تم اختٌار كل من السٌد/ محمود عبدالسالم محمود والسٌد/ عادل  -حمٌل  الجمعٌه محمود عبد السالم محمود  جمعٌة تعاونٌة  ت -  5

 53518برلم       21191314محمود السٌد للتولٌع على الشٌكات واذونات الصرؾ ، تارٌخ : 

سالم محمود تم اختٌار كل من السٌد/ محمود عبدال -امال دمحم محمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  الجمعٌه  -  6

 53518برلم       21191314والسٌد/ عادل محمود السٌد للتولٌع على الشٌكات واذونات الصرؾ ، تارٌخ : 

تم اختٌار كل من السٌد/ محمود عبدالسالم محمود والسٌد/  -عادل محمود سٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  الجمعٌه  -  7

 53518برلم       21191314ت واذونات الصرؾ ، تارٌخ : عادل محمود السٌد للتولٌع على الشٌكا

تم اختٌار كل من السٌد/ محمود عبدالسالم محمود والسٌد/  -خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  الجمعٌه  -  8

 53518برلم       21191314عادل محمود السٌد للتولٌع على الشٌكات واذونات الصرؾ ، تارٌخ : 

 53518برلم       21191314محمود عبد السالم محمود  جمعٌة تعاونٌة  تحمٌل  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  9

 53518برلم       21191314امال دمحم محمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  11

 53518برلم       21191314مٌن صندوق  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : عادل محمود سٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  ا -  11

 53518برلم       21191314خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  12

والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس  المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه -  13

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 

المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس  -  14

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس  -  15

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب ر -  16

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 

المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس  -  17

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 

جلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو م -  18

 19416برلم       21191314االداره ، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره  -  19

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره  -  21

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

ونائب رئٌس مجلس االداره  المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  -  21

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره  -  22

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

ا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعط -  23

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره  -  24

 19416برلم       21191314، تارٌخ : 

المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره ،  -  25

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

ئب رئٌس مجلس االداره ، المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونا -  26

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره ،  -  27

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره ،   المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة -  28

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره ،  -  29

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

س/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون الفنٌه والتنفٌذ  ونائب رئٌس مجلس االداره ، المهند -  31

 19416برلم       21191314تارٌخ : 

    21191314المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  31

 19416برلم   



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191314المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  32

 19416برلم   

    21191314المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  33

 19416برلم   

    21191314ازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المحاسب/ ح -  34

 19416برلم   

    21191314المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  35

 19416برلم   

    21191314شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المحاسب/ حازم حسٌن حجازى   -  36

 19416برلم   

برلم       21191314المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  37

19416 

برلم       21191314ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شرك -  38

19416 

برلم       21191314المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  39

19416 

برلم       21191314ٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئ -  41

19416 

برلم       21191314المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  41

19416 

برلم       21191314ة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  42

19416 

برلم       21191314المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  43

19416 

برلم       21191314المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  44

19416 

برلم       21191314المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  45

19416 

برلم       21191314راهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المهندس/ اسامه احمد اب -  46

19416 

برلم       21191314المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  47

19416 

برلم       21191314و منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ : المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عض -  48

19416 
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تفوٌض السٌد المهندس/  -المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب  -  49

والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه  هشام انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/  -المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب  -  51

عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه  هشام انور

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/  -ساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة م -  51

هشام انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314ماوالت ، تارٌخ : والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود الم

تفوٌض السٌد المهندس/  -المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب  -  52

ت االئتمانٌه هشام انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌال

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/  -المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب  -  53

طا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه هشام انور عبدهللا ابو الع

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/  -ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب المحاسب/ حازم حسٌن حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  54

هشام انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314 والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ :

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  55

انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  56

االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه  انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -ادارة  والعضو المنتدب المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  57

انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  58

انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314لتموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : والتاجٌر ا

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  59

العضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره و

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام  -عضو المنتدب المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وال -  61

انور عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه 

 19416برلم       21191314والتاجٌر التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 
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تفوٌض السٌد المهندس/ هشام انور  -المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب  -  61

عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والتاجٌر 

 19416برلم       21191314لعمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : التموٌلى والتموٌل ا

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام انور  -المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب  -  62

لى عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والتاجٌر عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع ع

 19416برلم       21191314التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

هشام انور  تفوٌض السٌد المهندس/ -المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب  -  63

عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والتاجٌر 

 19416برلم       21191314التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام انور  -راهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب المهندس/ اسامه احمد اب -  64

عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والتاجٌر 

 19416برلم       21191314المماوالت ، تارٌخ :  التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام انور  -المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب  -  65

االئتمانٌه والتاجٌر  عبدهللا ابو العطا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت

 19416برلم       21191314التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

تفوٌض السٌد المهندس/ هشام انور  -المهندس/ اسامه احمد ابراهٌم السٌد  شركة مساهمة  عضو منتدب  والعضو المنتدب  -  66

مجلس االداره والعضو المنتدب فى التولٌع على عمود االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والتاجٌر عبدهللا ابو العطا رئٌس 

 19416برلم       21191314التموٌلى والتموٌل العمارى مع البنون والتولٌع على عمود المماوالت ، تارٌخ : 

 31581برلم       21191314مجلس االداره ، تارٌخ :  بهاء عبدالمجٌد العطار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس -  67

برلم       21191314طلعت عبدالرؤوؾ دراز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  68

31581 

برلم       21191314شعبان احمد دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  69

31581 

 31581برلم       21191314اٌمن جمعه السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  71

برلم       21191314رجب عبد الحمٌد دمحم ابو العٌنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  71

31581 

 31581برلم       21191314دمحم على دمحم خلٌل  شركة مساهمة  سكرتٌر  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  72

 31581برلم       21191314حسن بٌومى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  73

 31581برلم       21191314ارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : فاروق فنجرى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  74

 31581برلم       21191314دمحم دمحم فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  75

برلم       21191314عبدالفتاح عبدالعال ابوالفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  76

31581 

 31581برلم       21191314احمد الشربٌنً السٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  77
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برلم       21191314سعٌد انور لنعود ابوشمٌله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  78

31581 

 31581برلم       21191314د بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : دمحم فهمى السٌ -  79

 31581برلم       21191314مصطفى احمد توفٌك النمر  شركة مساهمة  امٌن صندوق  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  81

 31581برلم       21191314جلس االداره ، تارٌخ : بهاء عبدالمجٌد العطار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م -  81

 31581برلم       21191314طلعت عبدالرؤوؾ دراز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  82

 31581برلم       21191314شعبان احمد دمحم محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  83

 31581برلم       21191314اٌمن جمعه السنباطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  84

برلم       21191314رجب عبد الحمٌد دمحم ابو العٌنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  85

31581 

 31581برلم       21191314ة  سكرتٌر  مجلس االداره ، تارٌخ : دمحم على دمحم خلٌل  شركة مساهم -  86

 31581برلم       21191314حسن بٌومى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  87

 31581 برلم      21191314فاروق فنجرى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  88

 31581برلم       21191314دمحم دمحم فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  89

 31581برلم       21191314عبدالفتاح عبدالعال ابوالفضل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  91

 31581برلم       21191314تحمٌل  مجلس االداره ، تارٌخ :  احمد الشربٌنً السٌد  شركة مساهمة  -  91

 31581برلم       21191314سعٌد انور لنعود ابوشمٌله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  92

 31581برلم       21191314دمحم فهمى السٌد بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  93

 31581برلم       21191314مصطفى احمد توفٌك النمر  شركة مساهمة  امٌن صندوق  مجلس االداره ، تارٌخ :  -  94

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمه على تفوٌض السٌد/ حسٌن فاٌك صالح صبور بصفته فى  -  95

ملٌون جنٌه ) فمط اربعه  5443التضامنٌة لشركة سواحل لالستثمار العمارى ) شركة شمٌمه ( بمٌمة  التولٌع على عمود الكفالة

وخمسون ملٌون و ثالثمائة الؾ جنٌها الؼٌر ( للمرض الممنوح من شركة التعمٌر للتموٌل العمارى والتعمٌر لالٌجار التموٌلى . ، 

 24112برلم       21191314تارٌخ : 

صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على تفوٌض السٌد/ حسٌن فاٌك صالح صبور  حسٌن فاٌك -  96

ملٌون جنٌه ) فمط  5443بصفته فى التولٌع على عمود الكفالة التضامنٌة لشركة سواحل لالستثمار العمارى ) شركة شمٌمه ( بمٌمة 

رض الممنوح من شركة التعمٌر للتموٌل العمارى والتعمٌر لالٌجار التموٌلى اربعه وخمسون ملٌون و ثالثمائة الؾ جنٌها الؼٌر ( للم

 24112برلم       21191314. ، تارٌخ : 

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  97

 24112برلم       21191314

فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  حسٌن -  98

 24112برلم       21191314
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دعاء دمحم نجٌب عزوز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دعاء دمحم نجٌب عزوز  واسراء  -  99

 76898برلم       21191314تمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم نجٌب عزوز مج

دعاء دمحم نجٌب عزوز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دعاء دمحم نجٌب عزوز  واسراء  -  111

 76898برلم       21191314دمحم نجٌب عزوز مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رافت حسن عبد المجٌد جاد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دعاء دمحم نجٌب عزوز   -  111

 76898برلم       21191314واسراء دمحم نجٌب عزوز مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ا حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن دعاء دمحم نجٌب عزوز  رافت حسن عبد المجٌد جاد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له -  112

 76898برلم       21191314واسراء دمحم نجٌب عزوز مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    21191314دعاء دمحم نجٌب عزوز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  113

 76898برلم   

    21191314دعاء دمحم نجٌب عزوز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  114

 76898برلم   

رافت حسن عبد المجٌد جاد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  115

 76898برلم       21191314

فت حسن عبد المجٌد جاد هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : را -  116

 76898برلم       21191314

تعدٌل اسم السٌد/ عادل نهاد بٌرم لٌصبح عادل نهاد مصطفً بٌرم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدارة  -  117

او منفردٌن ولهما كافة السلطات فى ادارة الشركة والتولٌع عنها امام كافة البنون وفتح الحسابات  والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن

 35215برلم       21191314واالعتمادات باسم الشركة ، تارٌخ : 

رة تعدٌل اسم السٌد/ حسٌن نهاد بٌرم لٌصبح حسٌن نهاد مصطفً بٌرم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهما حك االدا -  118

والتولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات فى ادارة الشركة والتولٌع عنها امام كافة البنون وفتح الحسابات 

 35215برلم       21191314واالعتمادات باسم الشركة ، تارٌخ : 

برلم       21191315، تارٌخ :  علٌاء حمدى احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة -  119

61937 

برلم       21191315علٌاء حمدى احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة ، تارٌخ :  -  111

61937 

برلم       21191315علٌاء حمدى احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة ، تارٌخ :  -  111

61937 

برلم       21191315بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة ، تارٌخ :  -  112

61937 

برلم       21191315بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة ، تارٌخ :  -  113

61937 

برلم       21191315حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الً موصٌة ، تارٌخ : بهاء الدٌن  -  114

61937 
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علٌاء حمدى احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  115

دة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى ابرام لٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر بمفر

عمود االتفاق والمرض والرهن والسحب واالٌداع والتعامل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها فى 

 61937برلم       21191315كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ : 

مد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع علٌاء حمدى اح -  116

لٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر بمفردة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى ابرام 

امل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها فى عمود االتفاق والمرض والرهن والسحب واالٌداع والتع

 61937برلم       21191315كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ : 

علٌاء حمدى احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  117

مدي احمد عنبر بمفردة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى ابرام لٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن ح

عمود االتفاق والمرض والرهن والسحب واالٌداع والتعامل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها فى 

 61937برلم       21191315كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ : 

بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة  -  118

والتولٌع لٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر بمفردة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى 

ن والسحب واالٌداع والتعامل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها ابرام عمود االتفاق والمرض والره

 61937برلم       21191315فى كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ : 

بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة  -  119

ٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر بمفردة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى والتولٌع ل

ابرام عمود االتفاق والمرض والرهن والسحب واالٌداع والتعامل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها 

 61937برلم       21191315 فى كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ :

بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفه من موصً الً متضامن تعدٌل حك االدارة  -  121

والتولٌع لٌصبح / للشرٌن / بهاء الدٌن حمدي احمد عنبر بمفردة وله فى ذلن كافة الصالحٌات المانونٌة فى هذا الشان ولها الحك فى 

ام عمود االتفاق والمرض والرهن والسحب واالٌداع والتعامل مع البنون والبٌع والشراء بصفة عامة ولها الحك فى توكٌل ؼٌرها ابر

 61937برلم       21191315فى كل اوبعض ماسبك ، تارٌخ : 

من عضوٌة المجلس ،  تم لبول استمالتها -سمر شعبان احمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  121

 65185برلم       21191316تارٌخ : 

سمٌر دمحم عبد الرحمن محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌنه مدٌر فرع من الناحٌه السٌاحٌه والفنٌه فمط ، تارٌخ :  -  122

 61525برلم       21191316

عٌنه مدٌر فرع من الناحٌه السٌاحٌه والفنٌه فمط ، تارٌخ : سمٌر دمحم عبد الرحمن محمود  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم ت -  123

 61525برلم       21191316

جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  124

 53636برلم       21191316

تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : جمال حسن دمحم الحراٌرى  شركة تضامن   -  125

 53636برلم       21191316

جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  126

 53636برلم       21191316

تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : جمال حسن دمحم الحراٌرى  شركة  -  127

 53636برلم       21191316
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جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  128

 53636برلم       21191316

شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :   جمال حسن دمحم الحراٌرى -  129

 53636برلم       21191316

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  131

 53636برلم       21191316

    21191316فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  131

 53636برلم   

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  132

 53636برلم       21191316

    21191316فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  133

 53636برلم   

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  134

 53636برلم       21191316

    21191316فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  135

 53636برلم   

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  136

 53636   برلم    21191316

    21191316فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  137

 53636برلم   

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  138

 53636برلم       21191316

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  139

 53636برلم       21191316

له ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حمو -  141

 53636برلم       21191316

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  141

 53636برلم       21191316

من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج  -  142

 53636برلم       21191316

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  143

 53636برلم       21191316

تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  -  144

 53636برلم       21191316
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المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  145

 53636برلم       21191316

بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة -  146

 53636برلم       21191316

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  147

 53636برلم       21191316

حمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم ابراهٌم ا -  148

 53636برلم       21191316

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  149

 53636برلم       21191316

جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  151

 53636برلم       21191316

جمال حسن دمحم الحراٌرى  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  151

 53636برلم       21191316

المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  152

 53636برلم       21191316

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  153

 53636م   برل    21191316

المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  154

 53636برلم       21191316
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 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 
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جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  231

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

 الحراٌرى  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن جمال حسن دمحم -  231

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

انٌن جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حس -  232

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

جمال حسن دمحم الحراٌرى  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  233

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

حمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  ت -  234

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد  -  235

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد  -  236

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

ناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من ال -  237

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد  -  238

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

تحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد ف -  239

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

تار حسانٌن عٌد فتحً احمد دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الس -  241

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

فتحً احمد دمحم محمود  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن عٌد  -  241

 53636برلم       21191316حسانٌن ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار  ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة -  242

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار  -  243

 53636برلم       21191316ن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : حسانٌ

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار  -  244

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شر -  245

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار  -  246

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 
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ناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من ال -  247

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  248

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  249

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

بد الستار حسانٌن المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من ع -  251

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  251

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار ابراهٌم دمحم ابراهٌم احم -  252

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

ار ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الست -  253

 53636برلم       21191316حسانٌن عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

جمال حسن دمحم الحراٌرى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  254

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

ضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن جمال حسن دمحم الحراٌرى  شركة ت -  255

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  256

 53636برلم       21191316ارٌخ : عٌد حسانٌن ، ت

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  257

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

ٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن المصبً فوزي محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مد -  258

 53636برلم       21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

المصبً فوزي محمود دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌه السٌاحٌه بدال من عبد الستار حسانٌن  -  259

 53636 برلم      21191316عٌد حسانٌن ، تارٌخ : 

 21954برلم       21191316ولٌم واصؾ سلٌمان  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا مسئول اامام وزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  261

أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات  -  261

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 

أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن الشركه المصرٌه  -  262

 8282برلم       21191316للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

شركه المصرٌه للمشروعات اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن ال -  263

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 
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اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات  -  264

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو  -  265

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 

أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات  -  266

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 

أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن الشركه المصرٌه  -  267

 8282برلم       21191316للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات  -  268

 8282برلم       21191316الستثمارٌه ، تارٌخ : ا

اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات  -  269

 8282برلم       21191316االستثمارٌه ، تارٌخ : 

عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ممثال -  271

 8282برلم       21191316، تارٌخ : 

أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  271

 8282برلم       21191316

ئب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نا -  272

 8282برلم       21191316، تارٌخ : 

اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  273

 8282برلم       21191316

ن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : اٌات رمضان حس -  274

 8282برلم       21191316

دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  275

 8282برلم       21191316

أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  276

 8282برلم       21191316

أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  -  277

 8282برلم       21191316 ، تارٌخ :

اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  278

 8282برلم       21191316

ٌه ، تارٌخ : اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمار -  279

 8282برلم       21191316

دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  281

 8282برلم       21191316
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بنكٌه لحسابات الشركه والمركز أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه على اعتماد التولٌعات ال -  281

تولٌع )أ( السٌد/ سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -السٌاحى لتامٌن وحماٌة الؽوص على النحو التالى أ

ٌر ادارة تولٌع )ب( السٌد/ دمحم محمود عامرمد -ب -او السٌد/ طارق فؤاد محمود رزق نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب 

موافمة مجلس ادارة الشركه باالجماع على ان السٌد/ سمٌر السٌد طه  -الشئون المالٌه او السٌد/ رضاحسن دمحم مدٌر فرع الحسابات 

 8282برلم       21191316ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو ، تارٌخ : 

ارة  الموافمه على اعتماد التولٌعات البنكٌه لحسابات أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس اد -  282

تولٌع )أ( السٌد/ سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره  -الشركه والمركز السٌاحى لتامٌن وحماٌة الؽوص على النحو التالى أ

تولٌع )ب( السٌد/ دمحم محمود  -ب -والعضو المنتدب او السٌد/ طارق فؤاد محمود رزق نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب 

موافمة مجلس ادارة الشركه باالجماع على ان السٌد/  -عامرمدٌر ادارة الشئون المالٌه او السٌد/ رضاحسن دمحم مدٌر فرع الحسابات 

 8282برلم       21191316سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو ، تارٌخ : 

ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمه على اعتماد التولٌعات البنكٌه لحسابات الشركه اٌمن على بدٌع موس -  283

تولٌع )أ( السٌد/ سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو  -والمركز السٌاحى لتامٌن وحماٌة الؽوص على النحو التالى أ

تولٌع )ب( السٌد/ دمحم محمود  -ب -س االداره والعضو المنتدب المنتدب او السٌد/ طارق فؤاد محمود رزق نائب رئٌس مجل

موافمة مجلس ادارة الشركه باالجماع على ان السٌد/  -عامرمدٌر ادارة الشئون المالٌه او السٌد/ رضاحسن دمحم مدٌر فرع الحسابات 

 8282برلم       21191316سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو ، تارٌخ : 

اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمه على اعتماد التولٌعات البنكٌه لحسابات الشركه والمركز  -  284

تولٌع )أ( السٌد/ سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  -السٌاحى لتامٌن وحماٌة الؽوص على النحو التالى أ

تولٌع )ب( السٌد/ دمحم محمود عامرمدٌر ادارة  -ب -محمود رزق نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب او السٌد/ طارق فؤاد 

موافمة مجلس ادارة الشركه باالجماع على ان السٌد/ سمٌر السٌد طه  -الشئون المالٌه او السٌد/ رضاحسن دمحم مدٌر فرع الحسابات 

 8282برلم       21191316: ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو ، تارٌخ 

دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمه على اعتماد التولٌعات البنكٌه لحسابات الشركه والمركز  -  285

دب تولٌع )أ( السٌد/ سمٌر السٌد طه ابراهٌم رئٌس مجلس االداره والعضو المنت -السٌاحى لتامٌن وحماٌة الؽوص على النحو التالى أ

تولٌع )ب( السٌد/ دمحم محمود عامرمدٌر ادارة  -ب -او السٌد/ طارق فؤاد محمود رزق نائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب 

موافمة مجلس ادارة الشركه باالجماع على ان السٌد/ سمٌر السٌد طه  -الشئون المالٌه او السٌد/ رضاحسن دمحم مدٌر فرع الحسابات 

 8282برلم       21191316االداره والعضو ، تارٌخ : ابراهٌم رئٌس مجلس 

أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب له حك التولٌع عن الشركه على انفراد امام الجهات  -  286

ضرائب ومصلحة الرسمٌه والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة ال

الشركات والهٌئه العامه لسوق المال كذلن التولٌع على كافة المعامالت والعمود واالتفالٌات والتعالدات سواء مع المطاع الخاص او 

سحب  -الحكومى او لطاع االعمال كذلن فتح حساٌات للشركه بالبنون والتعامل علٌها بكافة انواع المعامالت البنكٌة ) االعتمادات 

 8282برلم       21191316ٌكات الخ ( بشرط ان تصدر جمٌعا باسم الشركه ، تارٌخ : الش

أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المنتدب له حك التولٌع عن الشركه على انفراد امام  -  287

مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة الضرائب الجهات الرسمٌه والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع امام 

ومصلحة الشركات والهٌئه العامه لسوق المال كذلن التولٌع على كافة المعامالت والعمود واالتفالٌات والتعالدات سواء مع المطاع 

معامالت البنكٌة ) االعتمادات الخاص او الحكومى او لطاع االعمال كذلن فتح حساٌات للشركه بالبنون والتعامل علٌها بكافة انواع ال

 8282برلم       21191316سحب الشٌكات الخ ( بشرط ان تصدر جمٌعا باسم الشركه ، تارٌخ :  -

اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب له حك التولٌع عن الشركه على انفراد امام الجهات  -  288

العام والخاص والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة الضرائب ومصلحة  الرسمٌه والحكومٌه ولطاع االعمال

الشركات والهٌئه العامه لسوق المال كذلن التولٌع على كافة المعامالت والعمود واالتفالٌات والتعالدات سواء مع المطاع الخاص او 

سحب  -التعامل علٌها بكافة انواع المعامالت البنكٌة ) االعتمادات الحكومى او لطاع االعمال كذلن فتح حساٌات للشركه بالبنون و

 8282برلم       21191316الشٌكات الخ ( بشرط ان تصدر جمٌعا باسم الشركه ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب له حك التولٌع عن الشركه على انفراد امام الجهات  -  289

والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة الضرائب ومصلحة  الرسمٌه

الشركات والهٌئه العامه لسوق المال كذلن التولٌع على كافة المعامالت والعمود واالتفالٌات والتعالدات سواء مع المطاع الخاص او 

سحب  -حساٌات للشركه بالبنون والتعامل علٌها بكافة انواع المعامالت البنكٌة ) االعتمادات  الحكومى او لطاع االعمال كذلن فتح

 8282برلم       21191316الشٌكات الخ ( بشرط ان تصدر جمٌعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

فراد امام الجهات الرسمٌه دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب له حك التولٌع عن الشركه على ان -  291

والحكومٌه ولطاع االعمال العام والخاص والتولٌع امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة الضرائب ومصلحة الشركات 

والهٌئه العامه لسوق المال كذلن التولٌع على كافة المعامالت والعمود واالتفالٌات والتعالدات سواء مع المطاع الخاص او الحكومى 

سحب الشٌكات  -او لطاع االعمال كذلن فتح حساٌات للشركه بالبنون والتعامل علٌها بكافة انواع المعامالت البنكٌة ) االعتمادات 

 8282برلم       21191316الخ ( بشرط ان تصدر جمٌعا باسم الشركه ، تارٌخ : 

اذ االجراءات لزٌادة راس المال وله حك توكٌل الؽٌر أ/ سمٌر السٌد طه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كذلن فى اتخ -  291

فى كل ما جاء او بعضه اما فٌما عدا ذلن من ابرام تصرفات البٌع للعمارات والمبانى واالراضى او شرائها او الرهن او االلتراض 

لن االجراء ، تارٌخ : من البنون او ؼٌرها فٌتطلب العرض على مجلس االداره اوال والحصول على موافمته لبل اتخاذ مثل ذ

 8282برلم       21191316

أ/ طارق فواد محمود رزق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كذلن فى اتخاذ االجراءات لزٌادة راس المال وله  -  292

ى او شرائها او حك توكٌل الؽٌر فى كل ما جاء او بعضه اما فٌما عدا ذلن من ابرام تصرفات البٌع للعمارات والمبانى واالراض

الرهن او االلتراض من البنون او ؼٌرها فٌتطلب العرض على مجلس االداره اوال والحصول على موافمته لبل اتخاذ مثل ذلن 

 8282برلم       21191316االجراء ، تارٌخ : 

س المال وله حك توكٌل اٌمن على بدٌع موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كذلن فى اتخاذ االجراءات لزٌادة را -  293

الؽٌر فى كل ما جاء او بعضه اما فٌما عدا ذلن من ابرام تصرفات البٌع للعمارات والمبانى واالراضى او شرائها او الرهن او 

االلتراض من البنون او ؼٌرها فٌتطلب العرض على مجلس االداره اوال والحصول على موافمته لبل اتخاذ مثل ذلن االجراء ، 

 8282برلم       21191316تارٌخ : 

اٌات رمضان حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كذلن فى اتخاذ االجراءات لزٌادة راس المال وله حك توكٌل الؽٌر  -  294

فى كل ما جاء او بعضه اما فٌما عدا ذلن من ابرام تصرفات البٌع للعمارات والمبانى واالراضى او شرائها او الرهن او االلتراض 

البنون او ؼٌرها فٌتطلب العرض على مجلس االداره اوال والحصول على موافمته لبل اتخاذ مثل ذلن االجراء ، تارٌخ : من 

 8282برلم       21191316

دمحم عادل ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كذلن فى اتخاذ االجراءات لزٌادة راس المال وله حك توكٌل الؽٌر  -  295

او بعضه اما فٌما عدا ذلن من ابرام تصرفات البٌع للعمارات والمبانى واالراضى او شرائها او الرهن او االلتراض فى كل ما جاء 

من البنون او ؼٌرها فٌتطلب العرض على مجلس االداره اوال والحصول على موافمته لبل اتخاذ مثل ذلن االجراء ، تارٌخ : 

 8282برلم       21191316

لملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس عمار عبد ا -  296

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  عمار عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة -  297

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

عمار عبد الملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  298

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1شكٌل السابك على النحو التالى ادارة الشركة بنفس الت

عمار عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  299

 1231  برلم     21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ماهر عبد الملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  -  311

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

ٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل دمحم ماهر عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بس -  311

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

ى تجدٌد تشكٌل دمحم ٌاسر عبد الملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة عل -  312

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

دمحم ٌاسر عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  -  313

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1على النحو التالى مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك 

اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  314

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  315

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

لس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مج -  316

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

مجلس اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  -  317

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

دمحم ٌاسر عبد الملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  -  318

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1لى مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التا

دمحم ٌاسر عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  -  319

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

اهر عبد الملن بكرى شمسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل دمحم م -  311

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل  دمحم ماهر عبد الملن بكرى شمسى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  -  311

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1مجلس ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

احمد دمحم السٌد دمحم امٌن عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  312

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى اد

احمد دمحم السٌد دمحم امٌن عزب  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  313

 1231برلم       21191317ارٌخ : ، ت 1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

احمد دمحم السٌد دمحم امٌن عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  -  314

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

دمحم امٌن عزب  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وافمت الجمعٌة العامة العادٌة على تجدٌد تشكٌل مجلس  احمد دمحم السٌد -  315

 1231برلم       21191317، تارٌخ :  1ادارة الشركة بنفس التشكٌل السابك على النحو التالى 

باالجماع على سحب جمٌع الشهادات  دمحم محمود على بدوى المماش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك المجلس -  316

 16655برلم       21191317، تارٌخ :  1وصكون االسهم واصدار صن باجمالى الكمٌة مع التعهد بعدم وجود اسهم مرهونة 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم محمود على بدوى المماش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك المجلس باالجماع على سحب جمٌع الشهادات  -  317

 16655برلم       21191317، تارٌخ :  1هم واصدار صن باجمالى الكمٌة مع التعهد بعدم وجود اسهم مرهونة وصكون االس

ابراهٌم ابوالعٌون احمد كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك المجلس باالجماع على سحب جمٌع الشهادات  -  318

 16655برلم       21191317، تارٌخ :  1دم وجود اسهم مرهونة وصكون االسهم واصدار صن باجمالى الكمٌة مع التعهد بع

ابراهٌم ابوالعٌون احمد كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك المجلس باالجماع على سحب جمٌع الشهادات  -  319

 16655برلم       21191317، تارٌخ :  1وصكون االسهم واصدار صن باجمالى الكمٌة مع التعهد بعدم وجود اسهم مرهونة 

دمحم محمود على بدوى المماش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى  بدال من  -  321

 16655برلم       21191317االستاذ/صدٌك مصطفى عسران ، تارٌخ : 

ن االهلى المصرى  بدال من دمحم محمود على بدوى المماش  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البن -  321

 16655برلم       21191317االستاذ/صدٌك مصطفى عسران ، تارٌخ : 

ابراهٌم ابوالعٌون احمد كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى  بدال من  -  322

 16655برلم       21191317االستاذ/صدٌك مصطفى عسران ، تارٌخ : 

ابراهٌم ابوالعٌون احمد كامل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى  بدال من  -  323

 16655برلم       21191317االستاذ/صدٌك مصطفى عسران ، تارٌخ : 

برلم       21191317السٌد محى الدٌن دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  324

66921 

برلم       21191317ماجد حمدى على عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  325

66921 

السٌد محى الدٌن دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد محى الدٌن دمحم  -  326

االدارة والتولٌع منفردا كما له كافىة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال الصادرة منه بعنوان منصور له حك 

الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركة وله الحك فى البٌع والتنازل للؽٌر فى كل ماهو 

والتنازل للؽٌر فى كل ما ٌخص جمٌع مستحضرات الشركة والتعامل مع جمٌع الهٌئات  ثابت ومنمول والتولٌع على جمٌع عمود البٌع

 66921برلم       21191317الحكةمٌة وله الححك فى التصرفات الخاصة برهن او بٌع عمار ، تارٌخ : 

السٌد محى الدٌن دمحم  ماجد حمدى على عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / -  327

منصور له حك االدارة والتولٌع منفردا كما له كافىة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال الصادرة منه بعنوان 

الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اعمال الشركة وله الحك فى البٌع والتنازل للؽٌر فى كل ماهو 

منمول والتولٌع على جمٌع عمود البٌع والتنازل للؽٌر فى كل ما ٌخص جمٌع مستحضرات الشركة والتعامل مع جمٌع الهٌئات ثابت و

 66921برلم       21191317الحكةمٌة وله الححك فى التصرفات الخاصة برهن او بٌع عمار ، تارٌخ : 

ٌن  من عمارات الشركة او منموالتها او االلتراض من البنون او السٌد محى الدٌن دمحم منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  328

 66921برلم       21191317الرهن منفردا ، تارٌخ : 

ماجد حمدى على عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  من عمارات الشركة او منموالتها او االلتراض من البنون او  -  329

 66921رلم   ب    21191317الرهن منفردا ، تارٌخ : 

أحمد سٌد عبدالسالم علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  331

 67453برلم       21191311

أحمد سٌد عبدالسالم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  331

 67453برلم       21191311
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أحمد سٌد عبدالسالم علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  332

 67453برلم       21191311

أحمد سٌد عبدالسالم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  333

 67453برلم       21191311

أحمد سٌد عبدالسالم علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  334

 67453برلم       21191311

أحمد سٌد عبدالسالم علً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  335

 67453برلم       21191311

بدوى امٌن طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌة  -  336

/ بدوى امٌن طه كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع والرهن وٌكون له حك االلتراض من البنون منفردا ،  للشرٌن المتضامن

 18589برلم       21191311تارٌخ : 

بدوى امٌن طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الرسمٌة  -  337

ضامن / بدوى امٌن طه كما له الحك فى التولٌع على عمود البٌع والرهن وٌكون له حك االلتراض من البنون منفردا ، للشرٌن المت

 18589برلم       21191311تارٌخ : 

 دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / تامر بالل -  338

 79281برلم       21191311دمحم على والسٌدة / دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / تامر بالل  -  339

 79281برلم       21191311عٌسى مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ :  دمحم على والسٌدة / دٌنا رفاعى ابراهٌم

خالد دمحم فاٌز دمحم التراس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / تامر بالل دمحم  -  341

 79281برلم       21191311: على والسٌدة / دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ 

خالد دمحم فاٌز دمحم التراس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / تامر بالل دمحم  -  341

 79281برلم       21191311على والسٌدة / دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

ٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ د -  342

 79281برلم       21191311: 

دٌنا رفاعى ابراهٌم عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  343

 79281برلم       21191311: 

خالد دمحم فاٌز دمحم التراس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  344

 79281برلم       21191311

موله ومستحماته ، تارٌخ : خالد دمحم فاٌز دمحم التراس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة ح -  345

 79281برلم       21191311

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبرة  -  346

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم صالح عبدالجواد  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوي الخبرة  -  347

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم عالء كامل دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبرة  -  348
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برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم شرٌؾ حلمً العزاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبرة  -  349

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1اهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبرة امٌن ماجد احمد الدٌب  شركة مس -  351

برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم احمد الموافً التمامً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبرة  -  351

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1ركة احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر عام للش -  352

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم صالح عبدالجواد  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام للشركة  -  353

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم عالء كامل دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام للشركة  -  354

برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم شرٌؾ حلمً العزاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام للشركة  -  355

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1امٌن ماجد احمد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام للشركة  -  356

برلم       21191311، تارٌخ :  1كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام للشركة دمحم احمد الموافً التمامً  شر -  357

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته  -  358

 19173برلم       21191311رٌخ : ، تا 1حاتم صالح عبدالجواد  شركة مساهمة  تحمٌل  لبول استمالته  -  359

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم عالء كامل دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  361

برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم شرٌؾ حلمً العزاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  361

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1امٌن ماجد احمد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  362

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم احمد الموافً التمامً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  363

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته احمد احمد شبل زاٌد  شركة م -  364

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم صالح عبدالجواد  شركة مساهمة  تحمٌل  لبول استمالته  -  365

 19173برلم       21191311 ، تارٌخ : 1دمحم عالء كامل دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  366

برلم       21191311، تارٌخ :  1حاتم شرٌؾ حلمً العزاوي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  367

19173 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1امٌن ماجد احمد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته  -  368

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1 احمد الموافً التمامً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته دمحم -  369

احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة مع  -  371

ٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون التولٌعان من التولٌع الثانً مزدوج حتً البنون والمصارؾ مزدوجه احدهما من التول

 -) خمسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله علً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد احمد شبل زاٌد 25111مبلػ 
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السٌده / بدرٌة احمد مختار كما تم منح حك التولٌع  -اشرؾ محمود علً  التولٌع الثانً / االستاذ / -االستاذ / حاتم صالح عبدالجواد 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1منفردا للسٌدة / شهٌرة صالح الدٌن احمد دٌاب 

ن حاتم صالح عبدالجواد  شركة مساهمة  تحمٌل  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة مع البنو -  371

والمصارؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون التولٌعان من التولٌع الثانً مزدوج حتً مبلػ 

االستاذ  -) خمسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله علً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد احمد شبل زاٌد 25111

السٌده / بدرٌة احمد مختار كما تم منح حك التولٌع منفردا  -التولٌع الثانً / االستاذ / اشرؾ محمود علً  -جواد / حاتم صالح عبدال

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1للسٌدة / شهٌرة صالح الدٌن احمد دٌاب 

ارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة مع دمحم عالء كامل دٌاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االد -  372

البنون والمصارؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون التولٌعان من التولٌع الثانً مزدوج حتً 

 -احمد شبل زاٌد  ) خمسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله علً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد25111مبلػ 

السٌده / بدرٌة احمد مختار كما تم منح حك التولٌع  -التولٌع الثانً / االستاذ / اشرؾ محمود علً  -االستاذ / حاتم صالح عبدالجواد 

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1منفردا للسٌدة / شهٌرة صالح الدٌن احمد دٌاب 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات  حاتم شرٌؾ حلمً العزاوي  شركة -  373

البنكٌة مع البنون والمصارؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون التولٌعان من التولٌع الثانً 

لً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد احمد ) خمسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله ع25111مزدوج حتً مبلػ 

السٌده / بدرٌة احمد مختار كما تم منح  -التولٌع الثانً / االستاذ / اشرؾ محمود علً  -االستاذ / حاتم صالح عبدالجواد  -شبل زاٌد 

 19173م   برل    21191311، تارٌخ :  1حك التولٌع منفردا للسٌدة / شهٌرة صالح الدٌن احمد دٌاب 

امٌن ماجد احمد الدٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة  -  374

مع البنون والمصارؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون التولٌعان من التولٌع الثانً مزدوج 

مسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله علً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد احمد شبل زاٌد ) خ25111حتً مبلػ 

السٌده / بدرٌة احمد مختار كما تم منح حك  -التولٌع الثانً / االستاذ / اشرؾ محمود علً  -االستاذ / حاتم صالح عبدالجواد  -

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1الدٌن احمد دٌاب التولٌع منفردا للسٌدة / شهٌرة صالح 

دمحم احمد الموافً التمامً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة  -  375

ولٌعان من التولٌع الثانً مزدوج مع البنون والمصارؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً وان ٌكون الت

) خمسه وعشرون الؾ جنٌه ال ؼٌر ( او ما ٌعادله علً النحو التالً / التولٌع االول االستاذ/ احمد احمد شبل زاٌد 25111حتً مبلػ 

ما تم منح حك السٌده / بدرٌة احمد مختار ك -التولٌع الثانً / االستاذ / اشرؾ محمود علً  -االستاذ / حاتم صالح عبدالجواد  -

 19173برلم       21191311، تارٌخ :  1التولٌع منفردا للسٌدة / شهٌرة صالح الدٌن احمد دٌاب 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -عبدالباري عبده علً ابو عالٌه  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  376

ردا امام جمٌع الجهات داخل مصر سواء كانت حكومٌة او اهلٌة او خاصة بما عالء عزت عبدالعزٌز طوالن منف-لٌصبح / السٌد 

فٌها البنون بكافه صورها وفتح الحسابات واالعتمادات وكل ما ٌتعلك بالبنون وكل ما ٌتعلك بالشركة من اعمال لصالح الشركة 

،  1امل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وللشرٌن المتضامن السٌد / دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم االدارة الفنٌة وحك التع

 75184برلم       21191311تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -عالء عزت عبدالعزٌز طوالن  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  377

مصر سواء كانت حكومٌة او اهلٌة او خاصة بما عالء عزت عبدالعزٌز طوالن منفردا امام جمٌع الجهات داخل -لٌصبح / السٌد 

فٌها البنون بكافه صورها وفتح الحسابات واالعتمادات وكل ما ٌتعلك بالبنون وكل ما ٌتعلك بالشركة من اعمال لصالح الشركة 

،  1ة والؽٌر حكومٌة وللشرٌن المتضامن السٌد / دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم االدارة الفنٌة وحك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌ

 75184برلم       21191311تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح /  -دمحم سلٌمان دمحم ابوسالم  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  378

لٌة او خاصة بما فٌها البنون عالء عزت عبدالعزٌز طوالن منفردا امام جمٌع الجهات داخل مصر سواء كانت حكومٌة او اه-السٌد 

بكافه صورها وفتح الحسابات واالعتمادات وكل ما ٌتعلك بالبنون وكل ما ٌتعلك بالشركة من اعمال لصالح الشركة وللشرٌن 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: ، تارٌخ  1المتضامن السٌد / دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم االدارة الفنٌة وحك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 75184برلم       21191311

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح /  -عبدالمادر احمد عبدالمادر  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  379

ن عالء عزت عبدالعزٌز طوالن منفردا امام جمٌع الجهات داخل مصر سواء كانت حكومٌة او اهلٌة او خاصة بما فٌها البنو-السٌد 

بكافه صورها وفتح الحسابات واالعتمادات وكل ما ٌتعلك بالبنون وكل ما ٌتعلك بالشركة من اعمال لصالح الشركة وللشرٌن 

، تارٌخ :  1المتضامن السٌد / دمحم سلٌمان دمحم ابو سالم االدارة الفنٌة وحك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 75184برلم       21191311

    21191311، تارٌخ :  1عبدالباري عبده علً ابو عالٌه  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  381

 75184برلم   

    21191311، تارٌخ :  1عالء عزت عبدالعزٌز طوالن  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  381

 75184برلم   

برلم       21191311، تارٌخ :  1ن دمحم ابوسالم  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن دمحم سلٌما -  382

75184 

برلم       21191311، تارٌخ :  1عبدالمادر احمد عبدالمادر  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  383

75184 

    21191311، تارٌخ :  1كة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن عبدالباري عبده علً ابو عالٌه  شر -  384

 75184برلم   

    21191311، تارٌخ :  1عالء عزت عبدالعزٌز طوالن  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  385

 75184برلم   

برلم       21191311، تارٌخ :  1مه للشركة كشرٌن متضامن دمحم سلٌمان دمحم ابوسالم  شركة تضامن  تحمٌل  أنضما -  386

75184 

برلم       21191311، تارٌخ :  1عبدالمادر احمد عبدالمادر  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  387

75184 

    21191311، تارٌخ :  1ضامن عبدالباري عبده علً ابو عالٌه  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن مت -  388

 75184برلم   

    21191311، تارٌخ :  1عالء عزت عبدالعزٌز طوالن  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  389

 75184برلم   

برلم       21191311، تارٌخ :  1دمحم سلٌمان دمحم ابوسالم  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  391

75184 

برلم       21191311، تارٌخ :  1عبدالمادر احمد عبدالمادر  شركة تضامن  تحمٌل  أنضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  391

75184 

 63649برلم       21191311هند محسن محمود  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  392

 63649برلم       21191311عوٌس احمد دمحم  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  393

 63649برلم       21191311احمد عادل حسن عبده  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  -  394



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 63649برلم       21191311ونٌة  تحمٌل  رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ : ناصر دمحم محمود احمد  جمعٌة تعا -  395

هند محسن محمود  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  تم اختٌار كل من السٌد/ ناصر دمحم محمود احمد ) تولٌع اول ( واالنسه/  -  396

 63649برلم       21191311ؾ ، تارٌخ : هند محسن محمود السٌد )تولٌع ثانى ( مجتمعٌن للتولٌع على الشٌكات واذون الصر

عوٌس احمد دمحم  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  تم اختٌار كل من السٌد/ ناصر دمحم محمود احمد ) تولٌع اول (  -  397

رلم   ب    21191311واالنسه/ هند محسن محمود السٌد )تولٌع ثانى ( مجتمعٌن للتولٌع على الشٌكات واذون الصرؾ ، تارٌخ : 

63649 

احمد عادل حسن عبده  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  تم اختٌار كل من السٌد/ ناصر دمحم محمود احمد ) تولٌع اول (  -  398

برلم       21191311واالنسه/ هند محسن محمود السٌد )تولٌع ثانى ( مجتمعٌن للتولٌع على الشٌكات واذون الصرؾ ، تارٌخ : 

63649 

صر دمحم محمود احمد  جمعٌة تعاونٌة  تحمٌل  تم اختٌار كل من السٌد/ ناصر دمحم محمود احمد ) تولٌع اول ( واالنسه/ نا -  399

 63649برلم       21191311هند محسن محمود السٌد )تولٌع ثانى ( مجتمعٌن للتولٌع على الشٌكات واذون الصرؾ ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -ٌطة  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن بطرس فوزى بطرس شنوده  توصٌة بس -  411

/بطرس فوزى بطرس شنوده منفردا فى التولٌع على كافة التعامالت والمبالػ المالٌة اٌاكانت لٌمتها وله كافة السلطات والصالحٌات 

ٌما ٌختص بأعمال الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر ف

واٌداع  -سحب  -المضاء وله حك التعالد مع الؽٌر بأسم الشركة كما له حك التعامل لكافة المعامالت البنكٌة امام جمٌع البنون )فتح 

 65555برلم       21191311شٌكات بأسم الشركة ( اما جمٌع اعمال ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -بطرس شنوده  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن  بطرس فوزى -  411

/بطرس فوزى بطرس شنوده منفردا فى التولٌع على كافة التعامالت والمبالػ المالٌة اٌاكانت لٌمتها وله كافة السلطات والصالحٌات 

وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌختص بأعمال الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

واٌداع  -سحب  -المضاء وله حك التعالد مع الؽٌر بأسم الشركة كما له حك التعامل لكافة المعامالت البنكٌة امام جمٌع البنون )فتح 

 65555برلم       21191311شٌكات بأسم الشركة ( اما جمٌع اعمال ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -بطرس فوزى بطرس شنوده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن  -  412

/بطرس فوزى بطرس شنوده منفردا فى التولٌع على كافة التعامالت والمبالػ المالٌة اٌاكانت لٌمتها وله كافة السلطات والصالحٌات 

حكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌختص بأعمال الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام فى تمثٌل الشركة امام الجهات ال

واٌداع  -سحب  -المضاء وله حك التعالد مع الؽٌر بأسم الشركة كما له حك التعامل لكافة المعامالت البنكٌة امام جمٌع البنون )فتح 

 65555برلم       21191311شٌكات بأسم الشركة ( اما جمٌع اعمال ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح  -بطرس فوزى بطرس شنوده  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن  -  413

/بطرس فوزى بطرس شنوده منفردا فى التولٌع على كافة التعامالت والمبالػ المالٌة اٌاكانت لٌمتها وله كافة السلطات والصالحٌات 

لشركة امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌختص بأعمال الشركة وله حك تمثٌل الشركة امام فى تمثٌل ا

واٌداع  -سحب  -المضاء وله حك التعالد مع الؽٌر بأسم الشركة كما له حك التعامل لكافة المعامالت البنكٌة امام جمٌع البنون )فتح 

 65555برلم       21191311مٌع اعمال ، تارٌخ : شٌكات بأسم الشركة ( اما ج

بطرس فوزى بطرس شنوده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  التصرؾ سواء بالشراء او البٌع او التنازل او الرهن الصول الشركة  -  414

 65555برلم       21191311فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

شنوده  شركة تضامن  تحمٌل  التصرؾ سواء بالشراء او البٌع او التنازل او الرهن الصول الشركة  بطرس فوزى بطرس -  415

 65555برلم       21191311فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

او الرهن الصول الشركة  بطرس فوزى بطرس شنوده  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  التصرؾ سواء بالشراء او البٌع او التنازل -  416

 65555برلم       21191311فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بطرس فوزى بطرس شنوده  شركة تضامن  تحمٌل  التصرؾ سواء بالشراء او البٌع او التنازل او الرهن الصول الشركة  -  417

 65555برلم       21191311، تارٌخ : فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن معا 

سٌد فتحً سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد نجٌب دمحم احمد منفردا ،  -  418

 66977برلم       21191311تارٌخ : 

ٌع لٌصبح / احمد نجٌب دمحم احمد منفردا ، سٌد فتحً سٌد احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتول -  419

 66977برلم       21191311تارٌخ : 

احمد نجٌب دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد نجٌب دمحم احمد منفردا ،  -  411

 66977برلم       21191311تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد نجٌب دمحم احمد منفردا ، احمد نجٌب دمحم احمد  شركة ت -  411

 66977برلم       21191311تارٌخ : 

ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  412

 69556رلم   ب    21191311ومستحماته ، تارٌخ : 

ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  413

 69556برلم       21191311ومستحماته ، تارٌخ : 

ومستحماته ، تارٌخ زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  414

 69556برلم       21191311: 

زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  415

 69556برلم       21191311: 

    21191311وله ومستحماته ، تارٌخ : خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حم -  416

 69556برلم   

    21191311خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  417

 69556برلم   

الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه  -  418

 69556برلم       21191311تارٌخ : 

ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ،  -  419

 69556برلم       21191311تارٌخ : 

زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  421

 69556برلم       21191311

زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  421

 69556برلم       21191311

برلم       21191311خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  422

69556 

برلم       21191311خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  423

69556 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم -  424

نبٌل توفٌك دمحم /منفردا حك تمثٌل الشركه امام المضاء والؽٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع 

 69556برلم       21191311وبالى  التصرفات المانونٌه االخرى ، تارٌخ : 

ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم توفٌك حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن  -  425

ع نبٌل توفٌك دمحم /منفردا حك تمثٌل الشركه امام المضاء والؽٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون بالسحب واالٌدا

 69556برلم       21191311وبالى  التصرفات المانونٌه االخرى ، تارٌخ : 

زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم  -  426

التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وبالى  /منفردا حك تمثٌل الشركه امام المضاء والؽٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه و

 69556برلم       21191311التصرفات المانونٌه االخرى ، تارٌخ : 

زٌنب اسحاق كمال مصطفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم  -  427

ٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وبالى  /منفردا حك تمثٌل الشركه امام المضاء والؽ

 69556برلم       21191311التصرفات المانونٌه االخرى ، تارٌخ : 

خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم /منفردا حك تمثٌل  -  428

ركه امام المضاء والؽٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وبالى  التصرفات المانونٌه الش

 69556برلم       21191311االخرى ، تارٌخ : 

/منفردا حك تمثٌل خالد دمحم مصطفى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ولٌد حسن نبٌل توفٌك دمحم  -  429

الشركه امام المضاء والؽٌر وٌتولى حك التولٌع عن الشركه والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وبالى  التصرفات المانونٌه 

 69556برلم       21191311االخرى ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح / لهم حك االدارة فؤاد محمود مصطفى احمد بٌومى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة وال -  431

والتولٌع حٌث ٌكون للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بأسم الشركة ولصالحها ولنفعها وضمن 

ة ولهم اؼراضها لهم فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات ولهم الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة والؽٌر حكومٌ

الحك فى المصادلة على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم اٌضاً حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم 

 72776برلم       21191312اٌضاً حك البٌع الصول الشركة الشركة الثابته والمنمولة ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  بموافمة جمٌع الشركاء ولهم فى سبٌل ذلن كافة   فؤاد محمود مصطفى احمد بٌومى  شركة تضامن -  431

 72776برلم       21191312الصالحٌات ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

طارق محمود عباس عبدالعال  شركة مساهمة  تحمٌل  اعارته خبٌر بمستوى مساعد رئٌس شركة )ندبا( بشركة بدرالدٌن  -  432

    21191312، تارٌخ :  1ترول لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة )ندبا( وعضوا بمجلس االدارة بشركة بتروشهد للب

 57597برلم   

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن  -  433

ُ  من السٌد ا  11778برلم       21191312لمحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ : لالستشارات بدالً

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن  -  434

ُ  من السٌد المحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ :   11778برلم       21191312لالستشارات بدالً

هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن  -  435

ُ  من السٌد المحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ :   11778برلم       21191312لالستشارات بدالً

ون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن لالستشارات احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئ -  436

ُ  من السٌد المحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ :   11778برلم       21191312بدالً



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن لالستشارات  -  437

ُ  من  11778برلم       21191312السٌد المحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ :  بدالً

احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌه واالدارٌه ممثال عن شركة الحصن لالستشارات  -  438

ُ  من السٌد المحاسب / ٌاسر على رضوان دمحم ، تارٌخ :   11778لم   بر    21191312بدالً

 11778برلم       21191312هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  439

 11778برلم       21191312هشام عزب متولى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  441

 11778برلم       21191312همة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ، تارٌخ : هشام عزب متولى عزب  شركة مسا -  441

 11778برلم       21191312احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  442

 11778برلم       21191312:  احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ -  443

 11778برلم       21191312احمد مجاهد ذكى دمحم مجاهد  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ذوى الخبره ، تارٌخ :  -  444

    21191312اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  445

 57559برلم   

    21191312اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  446

 57559برلم   

برلم       21191312اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  447

57559 

برلم       21191312مود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : اشرؾ مح -  448

57559 

    21191312نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  449

 57559برلم   

    21191312نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  451

 57559برلم   

برلم       21191312اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  451

57559 

برلم       21191312د العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : اسامة عب -  452

57559 

برلم       21191312سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  453

57559 

برلم       21191312ة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : سهام دمحم عبد الحمٌد على  شرك -  454

57559 

اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  455

 57559برلم       21191312



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  -  456

 57559برلم       21191312

    21191312اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  457

 57559برلم   

    21191312ة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شرك -  458

 57559برلم   

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  459

 57559برلم       21191312

ى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد عل -  461

 57559برلم       21191312

اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  461

 57559برلم       21191312

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  اسامة عبد العزٌز حسانٌن  -  462

 57559برلم       21191312

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  463

 57559برلم       21191312

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  سهام دمحم عبد الحمٌد على  -  464

 57559برلم       21191312

اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ  -  465

 57559برلم       21191312: 

عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ  اسالم اشرؾ محمود -  466

 57559برلم       21191312: 

    21191312اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  467

 57559برلم   

    21191312عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  اشرؾ محمود -  468

 57559برلم   

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  469

 57559برلم       21191312

اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ : نٌره  -  471

 57559برلم       21191312

اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  471

 57559برلم       21191312

اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  472

 57559برلم       21191312



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  473

 57559برلم       21191312

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  474

 57559برلم       21191312

اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ  -  475

 57559لم   بر    21191312: 

اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ  -  476

 57559برلم       21191312: 

    21191312اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  477

 57559برلم   

    21191312اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  478

 57559برلم   

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  479

 57559برلم       21191312

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  481

 57559برلم       21191312

اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  481

 57559برلم       21191312

اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  482

 57559برلم       21191312

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  483

 57559برلم       21191312

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه ، تارٌخ :  -  484

 57559برلم       21191312

اسالم اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد  -  485

 57559برلم       21191312العزٌز حسانٌن شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد اسالم اشرؾ محمود عبد  -  486

 57559برلم       21191312العزٌز حسانٌن شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

ع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز حسانٌن اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  487

 57559برلم       21191312شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز حسانٌن  -  488

 57559برلم       21191312لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ :  شاهٌن منفردا وله كافه السلطات

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز  -  489

 57559برلم       21191312حسانٌن شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نٌره اشرؾ محمود عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز  -  491

 57559برلم       21191312حسانٌن شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز حسانٌن  اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر -  491

 57559برلم       21191312شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

ز حسانٌن اسامة عبد العزٌز حسانٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌ -  492

 57559برلم       21191312شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز حسانٌن  -  493

 57559برلم       21191312، تارٌخ : شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه 

سهام دمحم عبد الحمٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /اسامة عبد العزٌز حسانٌن  -  494

 57559برلم       21191312شاهٌن منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌكه موصى لتصبح شرٌكه متضامنه ، تارٌخ حنان دمحم سمٌر  -  495

 69483برلم       21191312: 

ٌاسر دمحم سمٌر عبده احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌكه موصى لتصبح شرٌكه متضامنه ،  -  496

 69483برلم       21191312تارٌخ : 

حنان دمحم سمٌر عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كماتم تعدٌل بندا االداره  -  497

حنان دمحم سمٌر عبده مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركه امام -والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن ٌاسر دمحم سمٌر عبده احمد 

ؼٌر الرسمٌة  حك الحضور والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات والتماضى  باسم الشركه فى حدود جمٌع الجهات الرسمٌة و

اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما  الحك فى رهن وبٌع اصول الشركة وااللتراض من البنون ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او 

 69483برلم       21191312بعض شئون االداره او ماسبك ذكره ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم سمٌر عبده احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كماتم تعدٌل بندا  -  498

حنان دمحم سمٌر عبده مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل -االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن ٌاسر دمحم سمٌر عبده احمد 

ٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة  حك الحضور والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات والتماضى  باسم الشركه امام جم

الشركه فى حدود اؼراضها ونطاق نشاطها كما لهما  الحك فى رهن وبٌع اصول الشركة وااللتراض من البنون ولهما حك توكٌل 

 69483برلم       21191312تارٌخ :  الؽٌر فى كل او بعض شئون االداره او ماسبك ذكره ،

،  1نبٌه احمد نبٌه احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام االستكشاؾ وعضوا بمجلس االدارة بشركة مجاوٌش للبترول  -  499

 23681برلم       21191313تارٌخ : 

ٌع عن الشركه لٌصبح للشرٌكٌن / اسماعٌل اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتول -  511

حاتم احمد امٌن حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن مطلك السلطات والصالحٌات فى اداره نشاط  -امٌن احمد حسانٌن 

كاله وابرام الشركه وتمثٌلها  امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اش

كافه العمود واالتفالات المتعلمه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه بما فى ذلن عمود الشراء والبٌع والرهن لكافه اصول الشركه من 

 46511برلم       21191314عمارات وسٌارات وؼٌرها والتولٌع على هذه العمود ، تارٌخ : 

تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع عن الشركه لٌصبح للشرٌكٌن / اسماعٌل اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن  توصٌة بسٌطة   -  511

حاتم احمد امٌن حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن مطلك السلطات والصالحٌات فى اداره نشاط  -امٌن احمد حسانٌن 

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكاله وابرام  الشركه وتمثٌلها  امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع

كافه العمود واالتفالات المتعلمه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه بما فى ذلن عمود الشراء والبٌع والرهن لكافه اصول الشركه من 

 46511برلم       21191314عمارات وسٌارات وؼٌرها والتولٌع على هذه العمود ، تارٌخ : 

امٌن احمد حسانٌن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  امام مأمورٌات الشهر العمارى ولهما  اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن اسماعٌل  -  512

الحك فى التعامل باسم الشركه لدى البنون والمٌام بجمٌع االعمال البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات  وفتح الحسابات واؼاللها 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ذلن باسم الشركه كما لهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك  االلتراض والرهن  وفتح االعتمادات واصدار خطابات الضمان وؼٌر

كما تم  -باسم الشركه من البنون او ؼٌرها والى منهما الحك فى توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر من سلطات وصالحٌات 

 46511برلم       21191314خروج جالل امٌن احمد حسانٌن للوفاه ، تارٌخ : 

اسماعٌل امٌن احمد حسانٌن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  امام مأمورٌات الشهر العمارى ولهما  اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن  -  513

الحك فى التعامل باسم الشركه لدى البنون والمٌام بجمٌع االعمال البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات  وفتح الحسابات واؼاللها 

مان وؼٌر ذلن باسم الشركه كما لهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك  االلتراض والرهن وفتح االعتمادات واصدار خطابات الض

كما تم  -باسم الشركه من البنون او ؼٌرها والى منهما الحك فى توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض ماذكر من سلطات وصالحٌات 

 46511برلم       21191314خروج جالل امٌن احمد حسانٌن للوفاه ، تارٌخ : 

دمحم حسن سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  514

 74337برلم       21191314

احمد سلٌمان فتحى مرزوق  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  515

 74337برلم       21191314

لٌصبح  -دمحم حسن سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  516

احمد مسعد احمد المشاش مجتمعٌن او منفردٌن وهما مختصٌن فمط بكافة  -للشرٌكٌن المتضامنٌن  احمد سلٌمان فتحى مرزوق 

ة ولهما فى ذلن اوسع السلطات للتعامل بأسم الشركة ولتحمٌك اؼراض الشركة تمثٌل الشركة امام النواحى المالٌة واالدارٌة للشرك

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعامل مع كافة البنون بالسحب واالٌداع وفتح واؼالق الحسابات بمختلؾ انواعها 

 74337برلم       21191314: والرهن وااللتراض والبٌع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ 

لٌصبح  -احمد سلٌمان فتحى مرزوق  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  517

احمد مسعد احمد المشاش مجتمعٌن او منفردٌن وهما مختصٌن فمط بكافة  -للشرٌكٌن المتضامنٌن  احمد سلٌمان فتحى مرزوق 

ما فى ذلن اوسع السلطات للتعامل بأسم الشركة ولتحمٌك اؼراض الشركة تمثٌل الشركة امام النواحى المالٌة واالدارٌة للشركة وله

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعامل مع كافة البنون بالسحب واالٌداع وفتح واؼالق الحسابات بمختلؾ انواعها 

 74337برلم       21191314والرهن وااللتراض والبٌع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

دمحم حسن سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وؼٌرها من المعامالت المالٌة واالتفالات التى تحتاجها الشركة لتسٌر  -  518

اعمالها وتحمٌك اؼرضها مجتمعٌن او منفردٌن وهما مختصٌن فمط بكافة النواحى المالٌة واالدارٌة للشركة ولهما فى ذلن اوسع 

ت للتعامل بأسم الشركة ولتحمٌك اؼراض الشركة تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعامل السلطا

مع كافة البنون بالسحب واالٌداع وفتح واؼالق الحسابات بمختلؾ انواعها والرهن وااللتراض والبٌع والتولٌع على الشٌكات 

برلم       21191314الات التى تحتاجها الشركة لتسٌر اعمالها وتحمٌك اؼرضها ، تارٌخ : وؼٌرها من المعامالت المالٌة واالتف

74337 

احمد سلٌمان فتحى مرزوق  شركة تضامن  تحمٌل  وؼٌرها من المعامالت المالٌة واالتفالات التى تحتاجها الشركة لتسٌر  -  519

فمط بكافة النواحى المالٌة واالدارٌة للشركة ولهما فى ذلن اوسع اعمالها وتحمٌك اؼرضها مجتمعٌن او منفردٌن وهما مختصٌن 

السلطات للتعامل بأسم الشركة ولتحمٌك اؼراض الشركة تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن التعامل 

تراض والبٌع والتولٌع على الشٌكات مع كافة البنون بالسحب واالٌداع وفتح واؼالق الحسابات بمختلؾ انواعها والرهن واالل

برلم       21191314وؼٌرها من المعامالت المالٌة واالتفالات التى تحتاجها الشركة لتسٌر اعمالها وتحمٌك اؼرضها ، تارٌخ : 

74337 

ن السٌد / ابراهٌم طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً م -  511

دمحم حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز 

ه االلتراض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملفات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌ

من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله تصنٌع وتسجٌل 

 58579برلم       21191314المستحضرات وٌكون للسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / ابراهٌم دمحم طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌ -  511

حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز 

ات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌه االلتراض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملف

من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله تصنٌع وتسجٌل 

 58579برلم       21191314المستحضرات وٌكون للسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : 

من دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / ابراهٌم طاهر وحٌد عبدالرح -  512

دمحم حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز 

البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملفات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌه االلتراض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من 

من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله تصنٌع وتسجٌل 

 58579برلم       21191314المستحضرات وٌكون للسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / ابراهٌم دمحم  -  513

حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز 

راض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملفات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌه االلت

من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله تصنٌع وتسجٌل 

 58579برلم       21191314حت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : المستحضرات وٌكون للسٌد / مد

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / ابراهٌم  -  514

مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز  دمحم حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم

االلتراض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملفات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌه 

صنٌع وتسجٌل من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / ابراهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله ت

 58579برلم       21191314المستحضرات وٌكون للسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌد / ابراهٌم دمحم  -  515

دمحم والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم مجتمعٌن او منفردٌن على ان الٌجوز حسٌن السواح والسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن 

االلتراض او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة من البنون او بٌع او شراء او رهن او بٌع ملفات االدوٌة او شرائها اال بموافمة كتابٌه 

راهٌم دمحم حسٌن السواح مسؤل عن مرحله تصنٌع وتسجٌل من جمٌع الشركاء مجتمعٌن واالدارة الفنٌة توزع كاالتى السٌد / اب

 58579برلم       21191314المستحضرات وٌكون للسٌد / مدحت وحٌد عبدالرحمن ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة التسوٌك  -  516

 58579برلم       21191314ة الكتب العلمى . ، تارٌخ : والتوزٌع وادار

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة التسوٌك  -  517

 58579برلم       21191314والتوزٌع وادارة الكتب العلمى . ، تارٌخ : 

دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة التسوٌك طاهر وحٌد عبدالرحمن  -  518

 58579برلم       21191314والتوزٌع وادارة الكتب العلمى . ، تارٌخ : 

تسوٌك طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة ال -  519

 58579برلم       21191314والتوزٌع وادارة الكتب العلمى . ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة التسوٌك  -  521

 58579برلم       21191314والتوزٌع وادارة الكتب العلمى . ، تارٌخ : 

طاهر وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والسٌد / طاهر وحٌد عبدالرحمن مسؤلٌن عن مرحلة التسوٌك  -  521

 58579برلم       21191314والتوزٌع وادارة الكتب العلمى . ، تارٌخ : 

واحالم   -لشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح ل -  522

محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم الشركه امام االفراد 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هئٌاتها والشركات  تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والموات المسلحه بكافه 

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

واحالم   -االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك -  523

محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم الشركه امام االفراد 

ٌة والموات المسلحه بكافه هئٌاتها والشركات  تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

واحالم   -ٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توص -  524

محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم الشركه امام االفراد 

سسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والموات المسلحه بكافه هئٌاتها والشركات  تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات والمؤ

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

واحالم   - دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب دمحم -  525

محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم الشركه امام االفراد 

ٌع المصالح والهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والموات المسلحه بكافه هئٌاتها والشركات  تمثٌل الشركة امام جم

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

واحالم   -دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  -  526

محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم الشركه امام االفراد 

كات  تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والموات المسلحه بكافه هئٌاتها والشر

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317الجل ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او با

واحالم   -دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن/دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  -  527

الشركه امام االفراد محمود ابراهٌم  الشٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ الشركه والتعامل باسم 

والشركات  تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح والهٌئات والمؤسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والموات المسلحه بكافه هئٌاتها 

وفروعها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وتولٌع وتحوٌل وابرام العمود والمشاركات والصفمات التى 

 45595برلم       21191317امالت الشركه بالنمد او باالجل ، تارٌخ : تتعلك بمع

دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر  -  528

ى كافه المعامالت المالٌه والبنكٌه وفتح واؼالق والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع عل

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب منفردا 

 45595برلم       21191317ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر  -  529

والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع على كافه المعامالت المالٌه والبنكٌه وفتح واؼالق 

على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب منفردا الحسابات البنكٌه والتولٌع 

 45595برلم       21191317ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر  دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات -  531

والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع على كافه المعامالت المالٌه والبنكٌه وفتح واؼالق 

 ابراهٌم الدٌب منفردا الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم

 45595برلم       21191317ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر  -  531

ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع على كافه المعامالت المالٌه والبنكٌه وفتح واؼالق  والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب منفردا 

 45595برلم       21191317تارٌخ : ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر  -  532

ه وفتح واؼالق والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع على كافه المعامالت المالٌه والبنكٌ

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب منفردا 

 45595برلم       21191317ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

سٌطة  تحمٌل  والتولٌع على جمٌع التعالدات وعمود الشراء واسناد االعمال للؽٌر دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب  توصٌة ب -  533

والتفاوض مع الشركات المماثله التى لها ارتباط بنفس اؼراض الشركه اما التولٌع على كافه المعامالت المالٌه والبنكٌه وفتح واؼالق 

وااللتراض من البنون فتكون للشرٌن دمحم دمحم ابراهٌم الدٌب منفردا  الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات و عمود البٌع  والرهن

 45595برلم       21191317ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اهر وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على منح حك التولٌع منفردا عن الشركة الى السٌد / وسام م -  534

شركة مصر المماصة  -البورصة المصرٌة  -لندٌل امام كافة الجهات على سبٌل المثال ال الحصر الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

الجهات المضائٌة البنون وكذلن منح حك التولٌع على جمٌع  -الهئٌة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة  -واالٌداع والمٌد المركزى 

ام البنون الٌا من السادة الوارد ذكرهم بالمجموعة االولى ) تولٌع اول( مجتمعا واٌا من السادة الوارد ذكرهم التعامالت المالٌة ام

 25192برلم       21191317بالمجموعة الثانٌة )تولٌع ثانى( ، تارٌخ : 

لشركة الى السٌد / وسام ماهر وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على منح حك التولٌع منفردا عن ا -  535

شركة مصر المماصة  -البورصة المصرٌة  -لندٌل امام كافة الجهات على سبٌل المثال ال الحصر الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

مٌع الجهات المضائٌة البنون وكذلن منح حك التولٌع على ج -الهئٌة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة  -واالٌداع والمٌد المركزى 

التعامالت المالٌة امام البنون الٌا من السادة الوارد ذكرهم بالمجموعة االولى ) تولٌع اول( مجتمعا واٌا من السادة الوارد ذكرهم 

 25192برلم       21191317بالمجموعة الثانٌة )تولٌع ثانى( ، تارٌخ : 

وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على منح حك التولٌع منفردا عن الشركة الى السٌد / وسام ماهر  -  536

شركة مصر المماصة  -البورصة المصرٌة  -لندٌل امام كافة الجهات على سبٌل المثال ال الحصر الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

الجهات المضائٌة البنون وكذلن منح حك التولٌع على جمٌع  -الهئٌة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة  -واالٌداع والمٌد المركزى 

التعامالت المالٌة امام البنون الٌا من السادة الوارد ذكرهم بالمجموعة االولى ) تولٌع اول( مجتمعا واٌا من السادة الوارد ذكرهم 

 25192برلم       21191317بالمجموعة الثانٌة )تولٌع ثانى( ، تارٌخ : 

وسام ماهر لندٌل  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة على منح حك التولٌع منفردا عن الشركة الى السٌد / وسام ماهر  -  537

شركة مصر المماصة  -البورصة المصرٌة  -لندٌل امام كافة الجهات على سبٌل المثال ال الحصر الهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

الجهات المضائٌة البنون وكذلن منح حك التولٌع على جمٌع  -الهئٌة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة  -الٌداع والمٌد المركزى وا

التعامالت المالٌة امام البنون الٌا من السادة الوارد ذكرهم بالمجموعة االولى ) تولٌع اول( مجتمعا واٌا من السادة الوارد ذكرهم 

 25192برلم       21191317)تولٌع ثانى( ، تارٌخ : بالمجموعة الثانٌة 

 19669برلم       21191317جٌهان احمد فوزى الماضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  538

 19669برلم       21191317السٌد / دمحم احمد فوزى عبدالفتاح الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  539

 19669برلم       21191317انعام محمود عبد الخالك الخفٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  541

 19669برلم       21191317هبه عبد الفتاح محمود عزام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  541

    21191317ادارة  عضو مجلس االدارة المنتدب ، تارٌخ :  جٌهان احمد فوزى الماضى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  542

 19669برلم   



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / دمحم احمد فوزى عبدالفتاح الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  543

 19669برلم       21191317

عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة المنتدب ، تارٌخ :  انعام محمود عبد الخالك الخفٌؾ  شركة مساهمة  -  544

 19669برلم       21191317

    21191317هبه عبد الفتاح محمود عزام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة المنتدب ، تارٌخ :  -  545

 19669برلم   

برلم       21191317رة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : جٌهان احمد فوزى الماضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  546

19669 

السٌد / دمحم احمد فوزى عبدالفتاح الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  547

 19669برلم       21191317

برلم       21191317مجلس االدارة ، تارٌخ :  انعام محمود عبد الخالك الخفٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو -  548

19669 

برلم       21191317هبه عبد الفتاح محمود عزام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  549

19669 

برلم       21191317جٌهان احمد فوزى الماضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  551

19669 

السٌد / دمحم احمد فوزى عبدالفتاح الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  551

 19669برلم       21191317

برلم       21191317انعام محمود عبد الخالك الخفٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  552

19669 

برلم       21191317هبه عبد الفتاح محمود عزام  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  553

19669 

احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك اعضاء مجلس االدارة علً ان تكون التولٌعات البنكٌة مع  -  554

ؾ مزدوجه احدهما من التولٌع االول مجتمع مع التولٌع الثانً التولٌع االول السٌد / احمد احمد شبل زاٌد والسٌد / البنون والمصار

حاتم صالح عبدالجواد والتولٌع الثانى للسٌد /  اشرؾ محمود على والسٌد / بدرٌة احمد مختار .. كما تم منح حك التولٌع منفرداً 

 19173برلم       21191318دٌاب . ، تارٌخ :  للسٌده / شهٌره صالح الدٌن احمد

دمحم توفٌك ابوالنجا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بندا االداره والتولٌع  دمحم توفٌك ابوالنجا له الحك فى بٌع  -  555

 23151برلم       21191318وشراء سٌارات النمل الخاصه بنشاط الشركه ، تارٌخ : 

سٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌده / فاطمة عباس فاطمة عباس  -  556

 19867برلم       21191319سٌد دمحم والسٌد / طارق عبدالعزٌز حسنٌن احمد مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / لكالً من السٌده / فاطمة طارق عبد العزٌز حسنٌن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  557

 19867برلم       21191319عباس سٌد دمحم والسٌد / طارق عبدالعزٌز حسنٌن احمد مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

صبح/ للشرٌن االول المتضامن وله عبدالكرٌم  دمحم دمحم حتاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لت -  558

وحدة كافه الصالحٌات فً ادارة الشركة وتصرٌؾ شئونها لتحمٌك اهدافها االساسٌة والؽرض من أنشائها والتعامل مع كافة الجهات 

لٌع علً الرسمٌة الحكومٌة والؽٌر حكومٌة من أفراد وهٌئات عامة وكذلن البنون بمختلؾ أنواعها وعملٌاتها من اٌداع وسحب والتو



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأصدار خطابات الضمان وااللتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون العاملة فً 

 35178برلم       21191319مصر وكذلن له الحك فً بٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ للشرٌن االول المتضامن وله عبدالكرٌم  دمحم دمحم حتاته  توصٌة بسٌطة   -  559

وحدة كافه الصالحٌات فً ادارة الشركة وتصرٌؾ شئونها لتحمٌك اهدافها االساسٌة والؽرض من أنشائها والتعامل مع كافة الجهات 

تلؾ أنواعها وعملٌاتها من اٌداع وسحب والتولٌع علً الرسمٌة الحكومٌة والؽٌر حكومٌة من أفراد وهٌئات عامة وكذلن البنون بمخ

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأصدار خطابات الضمان وااللتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون العاملة فً 

 35178برلم       21191319مصر وكذلن له الحك فً بٌع وشراء االصول الثابتة والسٌارات ، تارٌخ : 

،  1عبدالكرٌم  دمحم دمحم حتاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر  -  561

 35178برلم       21191319تارٌخ : 

،  1عبدالكرٌم  دمحم دمحم حتاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً بعض او كل ما ذكر  -  561

 35178برلم       21191319تارٌخ : 

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  562

 32169برلم       21191321/عبدالرحمن صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  توصٌ -  563

 32169برلم       21191321/عبدالرحمن صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  564

 32169برلم       21191321حمن صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : /عبدالر

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  565

 32169برلم       21191321/عبدالرحمن صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

عبدالرحمن صالح سلٌمان  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن /عبدالرحمن  -  566

 32169برلم       21191321صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

تضامن /عبدالرحمن عبدالرحمن صالح سلٌمان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الم -  567

 32169برلم       21191321صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

عبدالرحمن صالح سلٌمان  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن /عبدالرحمن  -  568

 32169برلم       21191321صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

سلٌمان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن /عبدالرحمن عبدالرحمن صالح  -  569

 32169برلم       21191321صالح سلٌمان منفردا ، تارٌخ : 

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله  -  571

 32169برلم       21191321اته ، تارٌخ : ومستحم

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله  -  571

 32169برلم       21191321ومستحماته ، تارٌخ : 

تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله  دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  572

 32169برلم       21191321ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم عبدالجبار عبد الرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله  -  573

 32169برلم       21191321ومستحماته ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رحمن صالح سلٌمان  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ عبدال -  574

 32169برلم       21191321: 

عبدالرحمن صالح سلٌمان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  575

 32169   برلم    21191321: 

عبدالرحمن صالح سلٌمان  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  576

 32169برلم       21191321: 

ٌخ عبدالرحمن صالح سلٌمان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته ، تار -  577

 32169برلم       21191321: 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  578

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

افه حموله ومستحماته ، احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم ك -  579

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  581

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم -  581

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  582

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  شرك -  583

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  584

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

صفى الدٌن احمد سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  احمد -  585

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  586

 48977برلم       21191321تارٌخ : 

احمد صفى الدٌن احمد سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  587

 48977برلم       21191321تارٌخ : 
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منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض 

ن فى والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنو

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 
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منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض 

ه ولصالحها والتعامل مع البنون فى والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشرك

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 
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منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض 

ٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والس

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

مد البدوى احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد اح -  677
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كاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى والبٌع الصول الشركه وممتل

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 
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ض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللترا
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والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321بعض مماذكر ، تارٌخ : توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او 

احمد البدوى احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  679

ٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التول

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 
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عام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع ال

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

م الشركه والؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باس
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منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض 

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى  والبٌع الصول

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 
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والرهن  وااللتراض  منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321ض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : توكٌل وتفوٌ

دمحم عبدالجواد سالم السٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  683

الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض  منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

الؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 
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ؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة وال

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

ركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الش

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالجواد سالم السٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  685

التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا و

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

ه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كاف

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

بدوى احمد عطٌه عبد الرحمن احمد البدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد ال -  686

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع 
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ن فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله البنو

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

ل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد الرحمن احمد البدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌ -  687

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

م الشركه ولصالحها والتعامل مع وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باس

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه   عبد الرحمن احمد البدوى -  688

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع  وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

عبد الرحمن احمد البدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه  -  689

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

ٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع وااللتراض والب

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321اذكر ، تارٌخ : الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مم

دمحم عبدالجواد سالم السٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  691

على عمود والرهن  وااللتراض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع 

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى 

 65292برلم       21191321ٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : توك

دمحم عبدالجواد سالم السٌد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  691

م كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العا

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

الشركه والؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم 

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

احمد البدوى احمد عطٌه  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  692

والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض  منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى  السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

احمد البدوى احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد المجٌد  -  693

التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  وااللتراض منفردا و

والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع البنون فى 

ه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله الحك فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كاف

 65292برلم       21191321توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

بدوى احمد عطٌه عبد الرحمن احمد البدوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد ال -  694

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع 
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ن فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله البنو

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

ل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه عبد الرحمن احمد البدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌ -  695

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

م الشركه ولصالحها والتعامل مع وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باس

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه   عبد الرحمن احمد البدوى -  696

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع  وااللتراض والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مماذكر ، تارٌخ : 

عبد الرحمن احمد البدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره والتولع لٌصبح احمد البدوى احمد عطٌه  -  697

عبد المجٌد منفردا والتولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام كما له الحك منفردا فى التولٌع على عمود والرهن  

ٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها والتعامل مع وااللتراض والب

البنون فى السحب واالٌداع وله فى ذلن كافه السلطات التى تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه والؼراضها وله 

 65292برلم       21191321اذكر ، تارٌخ : الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مم

نعمات حسن فولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى حك التولٌع /التولٌع على عمود الشراء واللبٌع والرهن  -  698

 1ع البنون الصول الشركةالثابت منها والمنمول ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذلن حك الرهن وااللتراض والتعامل م

 27617برلم       21191324، تارٌخ : 

نعمات حسن فولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى حك التولٌع /التولٌع على عمود الشراء واللبٌع والرهن  -  699

 1عامل مع البنون الصول الشركةالثابت منها والمنمول ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذلن حك الرهن وااللتراض والت

 27617برلم       21191324، تارٌخ : 

نعمات حسن فولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى حك التولٌع /التولٌع على عمود الشراء واللبٌع والرهن  -  711

 1ض والتعامل مع البنون الصول الشركةالثابت منها والمنمول ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذلن حك الرهن وااللترا

 27617برلم       21191324، تارٌخ : 

نعمات حسن فولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى حك التولٌع /التولٌع على عمود الشراء واللبٌع والرهن  -  711

 1اللتراض والتعامل مع البنون الصول الشركةالثابت منها والمنمول ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذلن حك الرهن وا

 27617برلم       21191324، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / ٌضاؾ للسٌد / ابراهٌم دمحم  -  712

تكون جمٌع االعمال الصادرة منه باسم الشركة وصالحها ونفعها دمحم عبدالمادر التولٌع فى المسائل المالٌة واالدارٌة منفرداً بشرط ان 

وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة وؼٌر 

لشراء بضمان ممتلكات الشركة الحكومٌة وله حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة وله اٌضاَ حك المرض والرهن والبٌع وا

 67268برلم       21191324وله حك بٌع وشراء السٌارات الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / ٌضاؾ للسٌد / ابراهٌم دمحم  -  713

سائل المالٌة واالدارٌة منفرداً بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادرة منه باسم الشركة وصالحها ونفعها دمحم عبدالمادر التولٌع فى الم

وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة وؼٌر 

ئنة وله اٌضاَ حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات الشركة الحكومٌة وله حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدا

 67268برلم       21191324وله حك بٌع وشراء السٌارات الخاصه بالشركة ، تارٌخ : 
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ٌات ابراهٌم دمحم دمحم عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وتسجٌلها بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن كافة الصالح -  714

 67268برلم       21191324وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وتسجٌلها بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن كافة الصالحٌات  -  715

 67268برلم       21191324وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

وتعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح  -هانى طلعت برلٌمى حنا  شركة تضامن  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  716

    21191324للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم   

وتعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح  -هانى طلعت برلٌمى حنا  شركة تضامن  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  717

    21191324للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم   

وتعدي حك االدارة والتولٌع لتصبح  -برلٌمى حنا  شركة تضامن  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  هانى طلعت -  718

    21191324للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم   

وتعدي حك االدارة والتولٌع  -تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن طلعت برلٌمى حنا حبش  شركة  -  719

لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم       21191324

وتعدي حك االدارة والتولٌع  -طلعت برلٌمى حنا حبش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  711

لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم       21191324

وتعدي حك االدارة والتولٌع  -برلٌمى حنا حبش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن طلعت  -  711

لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ق االلتراض او االستدانة من البنون واستالم الشٌكات ، تارٌخ : 

 57825برلم       21191324

حنا  شركة تضامن  تحمٌل  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : هانى طلعت برلٌمى  -  712

 57825برلم       21191324

هانى طلعت برلٌمى حنا  شركة تضامن  تحمٌل  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  713

 57825برلم       21191324

حنا  شركة تضامن  تحمٌل  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : هانى طلعت برلٌمى  -  714

 57825برلم       21191324

طلعت برلٌمى حنا حبش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  715

 57825برلم       21191324

حنا حبش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : طلعت برلٌمى  -  716

 57825برلم       21191324

طلعت برلٌمى حنا حبش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خورج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  717

 57825برلم       21191324
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مهندس/ مصطفى الصادق احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مركز نظم المعلومات والحواسب اعتبارا من ال -  718

وافك مجلس االداره باالجماع بان السٌد/ رئٌس مجلس ادارة مركز نظم المعلومات والحواسب الحك فى التصالح فى  - 2115/7/1

 17188برلم       21191324ن الؽٌر ضد المركز ، تارٌخ : جمٌع المضاٌا الممامه من المركز ضد الؽٌر او م

اسماء  احمد دمحم لبٌب  الجوٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تمثل المدٌره السٌده/ اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى )  -  719

كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن  منفرده ( الشركه فى عاللتها مع الؽٌر ولها فى ذلن اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء

ؼرض الشركه ولها الحك فى التولٌع على عمود بٌع االصول الخاصه بالشركه اٌا كان نوعها وابرام كافة العملٌات المصرفٌه ولها 

م جمٌع فى ذلن اوسع السلطات والتولٌع على الشٌكات وعمود الرهن واالاللتراض عن الشركه ولها الحك فى تمثٌل الشركه اما

 22392برلم       21191324البنون وامام الؽٌر وكافة الجهات الرسمٌه واجراء كافة المعامالت ، تارٌخ : 

اسماء  احمد دمحم لبٌب  الجوٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام المضاء  -  721

داره والتصرؾ دون تحدٌد ولها حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكروتمثل السٌده/ والشهر العمارى والمٌام بكافة اعمال اال

اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى والسٌد/ جلٌن انتونى باتن مدٌرٌن الشركه ولهما الحك منفردٌن فى التعامل على حسابات الشركه 

امالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن بالبنون بدون حد الصى على جمٌع المعامالت واجراء كافة العمود والمع

 22392برلم       21191324وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ، تارٌخ : 

د كافة اسماء  احمد دمحم لبٌب  الجوٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ولبض ودفع كافة المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌ -  721

السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما شراء 

 22392برلم       21191324جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات ، تارٌخ : 

ٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجها واستلمت كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ : سلوى صالح دمحم ابراه -  722

 77179برلم       21191325

عصام دمحم شحاته شبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها واستلمت كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ :  -  723

 77179برلم       21191325

اهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  السٌد /احمد عصام دمحم سلوى صالح دمحم ابر -  724

شحاته منفردا وذلن فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما الحك فى فتح الحسابات لدى البنون باسم 

ل على التسهٌالت االئتمانٌة واجراء كافة المعامالت المالٌة وبٌع وشراء الشركة والتولٌع على الشٌكات والرهن وااللتراض والحصو

االصول الثابته والتولٌع على عمود بٌع السٌارات الخاصة بالشركة امام الشهر العمارى وامام ادارات المرور وانهاء اجراءات البٌع 

 77179رلم   ب    21191325امام الجهات المختصه بذلن وله كافة الصالحٌات ، تارٌخ : 

عصام دمحم شحاته شبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  السٌد /احمد عصام دمحم شحاته  -  725

منفردا وذلن فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما الحك فى فتح الحسابات لدى البنون باسم الشركة 

على الشٌكات والرهن وااللتراض والحصول على التسهٌالت االئتمانٌة واجراء كافة المعامالت المالٌة وبٌع وشراء والتولٌع 

االصول الثابته والتولٌع على عمود بٌع السٌارات الخاصة بالشركة امام الشهر العمارى وامام ادارات المرور وانهاء اجراءات البٌع 

 77179برلم       21191325ة الصالحٌات ، تارٌخ : امام الجهات المختصه بذلن وله كاف

سلوى صالح دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الخاصة بالشركة ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل  -  726

 77179برلم       21191325ما ذكر مع بماء السٌد/عصام دمحم شحاته شبٌب مدٌر مسئول للشركة من الناحٌة الفنٌة ، تارٌخ : 

عصام دمحم شحاته شبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاصة بالشركة ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما  -  727

 77179برلم       21191325ذكر مع بماء السٌد/عصام دمحم شحاته شبٌب مدٌر مسئول للشركة من الناحٌة الفنٌة ، تارٌخ : 

جواد فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  محمود محمود عبد ال -  728

عبد الجواد فرج هللا منفردا وذلن فى معامالت الشركه وتعهداتها والتعامل باسم الشركه  وابرام عمود الشراء والبٌع لصالح الشركه 

تداوله وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وؼٌرها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون او للؽٌر لكافه اصول الشركه الثابته والم

والمصارؾ وحك االلتراض منها والرهن والسحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 51811رلم   ب    21191325البنون وله ابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود عبد الجواد فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  محمود  -  729

عبد الجواد فرج هللا منفردا وذلن فى معامالت الشركه وتعهداتها والتعامل باسم الشركه  وابرام عمود الشراء والبٌع لصالح الشركه 

ر لكافه اصول الشركه الثابته والمتداوله وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وؼٌرها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون او للؽٌ

والمصارؾ وحك االلتراض منها والرهن والسحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 51811برلم       21191325لمشارطات ، تارٌخ : البنون وله ابرام كافه العمود وا

محمود عبد الجواد فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  محمود  -  731

راء والبٌع لصالح الشركه عبد الجواد فرج هللا منفردا وذلن فى معامالت الشركه وتعهداتها والتعامل باسم الشركه  وابرام عمود الش

او للؽٌر لكافه اصول الشركه الثابته والمتداوله وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وؼٌرها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

والمصارؾ وحك االلتراض منها والرهن والسحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وكافه صور التعامل مع جمٌع 

 51811برلم       21191325البنون وله ابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

محمود عبد الجواد فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  محمود  -  731

امل باسم الشركه  وابرام عمود الشراء والبٌع لصالح الشركه عبد الجواد فرج هللا منفردا وذلن فى معامالت الشركه وتعهداتها والتع

او للؽٌر لكافه اصول الشركه الثابته والمتداوله وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وؼٌرها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

شٌكات وكافه صور التعامل مع جمٌع والمصارؾ وحك االلتراض منها والرهن والسحب واالٌداع وفتح الحسابات والتولٌع على ال

 51811برلم       21191325البنون وله ابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

محمود عبد الجواد فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه و كذلن التصالح  -  732

لجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه واالنكار واالبراء وتمثٌل  الشركه امام ا

 51811برلم       21191325اشكالهم وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

امالت الشركه و كذلن التصالح محمود عبد الجواد فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بمع -  733

واالنكار واالبراء وتمثٌل  الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

 51811برلم       21191325اشكالهم وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

الجواد فرج هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه و كذلن التصالح  محمود عبد -  734

واالنكار واالبراء وتمثٌل  الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه 

 51811برلم       21191325ل او بعض ماذكر ، تارٌخ : اشكالهم وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض الؽٌر فى ك

محمود عبد الجواد فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه و كذلن التصالح  -  735

والمطاع الخاص بكافه  واالنكار واالبراء وتمثٌل  الشركه امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال

 51811برلم       21191325اشكالهم وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 46768برلم       21191325المهتدس/ وائل سٌد امٌن دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  736

 46768برلم       21191325اهمة  عضو منتخب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ : ماهر فاروق مصطفى  شركة مس -  737

 46768برلم       21191325انور دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو منتخب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  738

 46768برلم       21191325ابراهٌم على علٌوه شلبى  شركة مساهمة  عضو منتخب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  739

برلم       21191325المهندس/حلمى عبد الرحمن زٌدان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  741

46768 

برلم       21191325اهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ : عالء مصطفى كامل  شركة مس -  741

46768 

 46768برلم       21191325محمود احمد حلمى  شركة مساهمة  عضو منتدب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  742

 46768برلم       21191325:  عمرو على على مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ -  743



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191325المهندس/ محسن محمود عبدالمطلب  شركة مساهمة  عضو منتدب  للتنفٌذ الكبارى ، تارٌخ :  -  744

46768 

المهتدس/ وائل سٌد امٌن دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره ؼٌر  -  745

 46768برلم       21191325متفرغ ، تارٌخ : 

ماهر فاروق مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره ؼٌر  -  746

 46768برلم       21191325متفرغ ، تارٌخ : 

ئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره ؼٌر انور دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو منتخب  نائب رئٌس الهٌ -  747

 46768برلم       21191325متفرغ ، تارٌخ : 

ابراهٌم على علٌوه شلبى  شركة مساهمة  عضو منتخب  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره  -  748

 46768برلم       21191325ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : 

حلمى عبد الرحمن زٌدان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو المهندس/ -  749

 46768برلم       21191325مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : 

عضو عالء مصطفى كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى  -  751

 46768برلم       21191325مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : 

محمود احمد حلمى  شركة مساهمة  عضو منتدب  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره ؼٌر  -  751

 46768برلم       21191325متفرغ ، تارٌخ : 

ب  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو مجلس اداره عمرو على على مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخ -  752

 46768برلم       21191325ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : 

المهندس/ محسن محمود عبدالمطلب  شركة مساهمة  عضو منتدب  نائب رئٌس الهٌئه العامه  للطرق والكبارى عضو  -  753

 46768   برلم    21191325مجلس اداره ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : 

المهتدس/ وائل سٌد امٌن دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالوزارة ، تارٌخ  -  754

 46768برلم       21191325: 

زارة ، ماهر فاروق مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالو -  755

 46768برلم       21191325تارٌخ : 

انور دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالوزارة ، تارٌخ :  -  756

 46768برلم       21191325

زٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالوزارة ، ابراهٌم على علٌوه شلبى  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس االدارة المرك -  757

 46768برلم       21191325تارٌخ : 

المهندس/حلمى عبد الرحمن زٌدان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون  -  758

 46768برلم       21191325الفنٌة بالوزارة ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة عالء مصطفى كامل   -  759

 46768برلم       21191325بالوزارة ، تارٌخ : 

محمود احمد حلمى  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالوزارة ، تارٌخ :  -  761

 46768برلم       21191325



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمرو على على مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون الفنٌة بالوزارة ،  -  761

 46768برلم       21191325تارٌخ : 

الفنٌة  المهندس/ محسن محمود عبدالمطلب  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس االدارة المركزٌة المشرؾ على الشئون -  762

 46768برلم       21191325بالوزارة ، تارٌخ : 

 46768برلم       21191325المهتدس/ وائل سٌد امٌن دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  763

 46768برلم       21191325ماهر فاروق مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  764

 46768برلم       21191325انور دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو منتخب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  765

 46768برلم       21191325ابراهٌم على علٌوه شلبى  شركة مساهمة  عضو منتخب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  766

برلم       21191325رة  وعضو منتدب ، تارٌخ : المهندس/حلمى عبد الرحمن زٌدان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  767

46768 

برلم       21191325عالء مصطفى كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  768

46768 

 46768برلم       21191325محمود احمد حلمى  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  769

 46768برلم       21191325عمرو على على مصطفى  شركة مساهمة  عضو منتخب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  771

برلم       21191325المهندس/ محسن محمود عبدالمطلب  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  771

46768 

و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : محمود مختار فوزى ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  772

 66747برلم       21191325

    21191325مها سعٌد عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  773

 66747برلم   

مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : ابراهٌم عمرو سعدالدٌن محمود لبٌب  توصٌة بسٌطة   -  774

 66747برلم       21191325

    21191325امل ممدوح فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  775

 66747برلم   

ن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : نرمٌن ٌوسؾ عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  776

 66747برلم       21191325

محمود مختار فوزى ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  777

 66747برلم       21191325

    21191325تضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : مها سعٌد عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  778

 66747برلم   

ابراهٌم عمرو سعدالدٌن محمود لبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  779

 66747برلم       21191325
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    21191325ٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : امل ممدوح فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  شر -  781

 66747برلم   

نرمٌن ٌوسؾ عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  781

 66747برلم       21191325

ر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : محمود مختار فوزى ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  782

 66747برلم       21191325

    21191325مها سعٌد عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  783

 66747برلم   

مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :   ابراهٌم عمرو سعدالدٌن محمود لبٌب  توصٌة بسٌطة -  784

 66747برلم       21191325

    21191325امل ممدوح فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  785

 66747برلم   

رٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : نرمٌن ٌوسؾ عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  ش -  786

 66747برلم       21191325

محمود مختار فوزى ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  787

 66747برلم       21191325

    21191325متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  مها سعٌد عبدالحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  788

 66747برلم   

ابراهٌم عمرو سعدالدٌن محمود لبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  789

 66747برلم       21191325

    21191325شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : امل ممدوح فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة   -  791

 66747برلم   

نرمٌن ٌوسؾ عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج واستلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  791

 66747برلم       21191325

دٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للطرؾ االول امام محمود مختار فوزى ابوسرٌع  توصٌة بسٌطة  م -  792

جمٌع الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة للشركة  والتعامل على سحب واٌداع وفتح االعتمادات والتحوٌالت للخارج ٌكون االدارةو 

راضها وبعنوانها  وجمٌع التعامالت التولٌع للطرؾ االول  على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼ

وكذلن اى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة وكذلن التعامل مع البنون 

 66747برلم       21191325والتولٌع على الشٌكات والتعالدات واالتفالٌات . ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للطرؾ االول امام جمٌع مها سعٌد عبدالحمٌد دمحم  توص -  793

الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة للشركة  والتعامل على سحب واٌداع وفتح االعتمادات والتحوٌالت للخارج ٌكون االدارةو التولٌع 

ركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  وجمٌع التعامالت وكذلن للطرؾ االول  على ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الش

اى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع 

 66747برلم       21191325على الشٌكات والتعالدات واالتفالٌات . ، تارٌخ : 

لدٌن محمود لبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للطرؾ االول ابراهٌم عمرو سعدا -  794

امام جمٌع الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة للشركة  والتعامل على سحب واٌداع وفتح االعتمادات والتحوٌالت للخارج ٌكون االدارةو 
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ر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  وجمٌع التعامالت التولٌع للطرؾ االول  على ان تكون االعمال التى تصد

وكذلن اى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة وكذلن التعامل مع البنون 

 66747برلم       21191325والتولٌع على الشٌكات والتعالدات واالتفالٌات . ، تارٌخ : 

امل ممدوح فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للطرؾ االول امام جمٌع  -  795

الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة للشركة  والتعامل على سحب واٌداع وفتح االعتمادات والتحوٌالت للخارج ٌكون االدارةو التولٌع 

ل التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  وجمٌع التعامالت وكذلن للطرؾ االول  على ان تكون االعما

اى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة وكذلن التعامل مع البنون والتولٌع 

 66747برلم       21191325على الشٌكات والتعالدات واالتفالٌات . ، تارٌخ : 

نرمٌن ٌوسؾ عبدالحمٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للطرؾ االول امام  -  796

جمٌع الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة للشركة  والتعامل على سحب واٌداع وفتح االعتمادات والتحوٌالت للخارج ٌكون االدارةو 

ن تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  وجمٌع التعامالت التولٌع للطرؾ االول  على ا

وكذلن اى تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة وكذلن التعامل مع البنون 

 66747برلم       21191325والتولٌع على الشٌكات والتعالدات واالتفالٌات . ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  797

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطا

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325ع االصول ، تارٌخ : شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌ

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  798

م جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة اما

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ :  شراء االصول

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  799

تعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك ال

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

ستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون وا

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  811

عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  السٌد/ عمرو

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

ؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح و

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

ة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدار -  811

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

صارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والم

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

م  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌ -  812

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

ة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكاف
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واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  813

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

المطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة و

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325حك بٌع االصول ، تارٌخ : شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  814

ة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشرك

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325الصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : شراء ا

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  815

حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

ون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البن

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  816

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  السٌد/

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

فتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌكات و

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك ا -  817

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

والمصارؾ وسحب  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

براهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ا -  818

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب  وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343م   برل    21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  819

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

مٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكو

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325وله حك بٌع االصول ، تارٌخ :  شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  811

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325راء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : ش

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  811

وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك  واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  812

لسٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة ا

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

كات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌ

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  813

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

لبنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع ا

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

ظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالع -  814

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  815

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325مانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بض

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  816

باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

حك  واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن  -  817

نفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة م

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 

هن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والر

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

امن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتض -  818

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك  واٌداع والتولٌع على

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  819

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

مٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع ج

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

بدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن عمرو عبدالمنعم ع -  821

السٌد/ عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم هداٌة منفردا وله حك التعامل وابرام العمود والصفمات باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

عمال العام بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وسحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع اال

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  الحسابات وااللتراض والرهن من البنون واستصدار خطابات الضمان وله اٌضا حك 

 31343برلم       21191325شراء االصول الثابتة وااللتراض والرهن بضمانها وله حك بٌع االصول ، تارٌخ : 

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  821

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  822

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  823

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  824

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  825

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  826

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  827

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  828

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  829

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عمرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  -  831

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

مرو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات ع -  831

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

رو عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عم -  832

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  عمرو -  833

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عبدالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو  -  834

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

دالمنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عب -  835

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

المنعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبد -  836

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

منعم عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدال -  837

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

نعم عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالم -  838

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

م عبدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالمنع -  839

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عبدالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات  عمرو عبدالمنعم -  841

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بدالعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالمنعم ع -  841

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

دالعظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالمنعم عب -  842

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

لعظٌم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالمنعم عبدا -  843

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

عظٌم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والممتلكات واالراضى والمبانى واالالت والسٌارات عمرو عبدالمنعم عبدال -  844

، تارٌخ :  1والعالمات التجارٌة والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 31343برلم       21191325

ً اٌوب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام الشئون المالٌة وعضو بمجلس االدارة محمود مصطفً ابراهٌم عل -  845

 59822برلم       21191326، تارٌخ :  1بشركة بترو امٌر 

احمد وحٌد دمحم ابراهٌم جعفر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشركة والتولٌع  -  846

جمٌع االطراؾ جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولكل منهما حك االنفراد باالدارة عنها ل

والتولٌع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت 

ؼٌر والمصروفات الخاصه برهن او بٌع عمارات الشركة فٌجب لكى تكون نافذه فى حك التى تزٌد لٌمتها عن مبلػ ملٌون جنٌه ال

 76684برلم       21191326، تارٌخ :  1الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء جمٌعا 

كة والتولٌع احمد وحٌد دمحم ابراهٌم جعفر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ادارة الشر -  847

عنها لجمٌع االطراؾ جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ولكل منهما حك االنفراد باالدارة 

والتولٌع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت 

مبلػ ملٌون جنٌه الؼٌر والمصروفات الخاصه برهن او بٌع عمارات الشركة فٌجب لكى تكون نافذه فى حك  التى تزٌد لٌمتها عن

 76684برلم       21191326، تارٌخ :  1الشركة والؽٌر ان تصدر من الشركاء جمٌعا 

برلم       21191326 ، تارٌخ : 1زكً هالل صادق صدٌك  شركة مساهمة  تحمٌل  عضوا ؼٌر متفرغ من ذوي الخبرة  -  848

24922 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  849

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

افة حموله ومستحماته ، رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه ك -  851

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  851

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  852

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  853

 62912برلم       21191326تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، رامى فتحى محمود الهنداو -  854

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  855

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

، محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  -  856

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  857

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

ة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشرك -  858

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  859

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،  محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة -  861

 62912برلم       21191326تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبدالجواد  -  861

طات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن انور الشاعر  منفرداً وله كافة السل

اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن والهٌئه 

ون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البن

 62912برلم       21191326بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

الجواد رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبد -  862

انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن والهٌئه 

درات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء العامة للرلابه على الصا

 62912برلم       21191326بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبدالجواد رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند اال -  863

انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

والجمارن والهٌئه اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص 

العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء 

 62912برلم       21191326بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبدالجواد رامى فتحى محمود الهنداو -  864

انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن والهٌئه  اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة

العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء 

 62912لم   بر    21191326بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبدالجواد  -  865

انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

ى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن والهٌئه اؼراضها وله الحك ف

العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء 

 62912برلم       21191326لرهن واالستدانه ، تارٌخ : بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او ا
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رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود عبدالجواد  -  866

منه بعنوان الشركة وضمن انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن والهٌئه 

العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة سواء 

 62912برلم       21191326بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود  -  867

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة  عبدالجواد انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك

وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن 

ات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسس

 62912برلم       21191326سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود  -  868

انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة عبدالجواد 

وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن 

لواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات وا

 62912برلم       21191326سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

ة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدار -  869

عبدالجواد انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة 

مارن وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والج

والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة 

 62912برلم       21191326سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود   محمود عبدالجواد انور الشاعر -  871

عبدالجواد انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة 

والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة 

 62912م   برل    21191326سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود  -  871

عبدالجواد انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة 

فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن  وضمن اؼراضها وله الحك

والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة 

 62912برلم       21191326الرهن واالستدانه ، تارٌخ :  سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او

محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد //محمود  -  872

تصدر منه بعنوان الشركة عبدالجواد انور الشاعر  منفرداً وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى 

وضمن اؼراضها وله الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال اعام والخاص والجمارن 

والهٌئه العامة للرلابه على الصادرات والواردات وكذلن التعامل مع كافة البنون والمؤسسات المالٌة والصندوق االجتماعى للتنمٌة 

 62912برلم       21191326سواء بالسحب او االٌداع وااللتراض وااللراض او الرهن واالستدانه ، تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  873

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  874

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى   رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  875

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

رامى فتحى محمود الهنداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  876

 62912برلم       21191326الختصاصات . ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى هذه ا

رامى فتحى محمود الهنداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  877

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى رامى فتحى محمود الهنداو -  878

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

الحك فى  محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله -  879

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  881

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  881

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

ابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحس -  882

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

محمود عبدالجواد انور الشاعر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  883

 62912برلم       21191326. ، تارٌخ :  توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات

محمود عبدالجواد انور الشاعر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على الشٌكات وله الحك فى  -  884

 62912برلم       21191326توكٌل الؽٌر فى هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

محمود مصطفى ابراهٌم على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌرعام الشئون المالٌة وعضو مجلس االدارة بشركة  -  885

 61759برلم       21191326بترو صفوة ، تارٌخ : 

 ابو العطا المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا -  886

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصرفٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت 

 19416برلم       21191326والتنازالت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا ابو العطا  المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس -  887

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصرفٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت 

 19416برلم       21191326والتنازالت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : 

م انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا ابو العطا المهندس/ هشا -  888

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصرفٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت 

 19416برلم       21191326والتنازالت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا ابو العطا  -  889

رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصرفٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت 

 19416برلم       21191326الت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : والتناز
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المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا ابو العطا  -  891

فٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصر

 19416برلم       21191326والتنازالت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : 

المهندس/ هشام انور عبدهللا ابوالعطا  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد المهندس/ هشام انور عبدهللا ابو العطا  -  891

حك التولٌع علً الشٌكات او المعامالت المصرفٌة والمستندات االذنٌة والكمبٌاالت  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب

 19416برلم       21191326والتنازالت عن اسهم الشركة كتولٌع اول ، تارٌخ : 

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  892

 11317برلم       21191327

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  893

 11317برلم       21191327

:  اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ -  894

 11317برلم       21191327

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  895

 11317برلم       21191327

تارٌخ : اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ،  -  896

 11317برلم       21191327

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  897

 11317برلم       21191327

    21191327تة ، تارٌخ : دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحما -  898

 11317برلم   

    21191327دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  899

 11317برلم   

    21191327ستحماتة ، تارٌخ : دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة وم -  911

 11317برلم   

    21191327دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  911

 11317برلم   

لة ومستحماتة ، تارٌخ : اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمو -  912

 11317برلم       21191327

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  913

 11317برلم       21191327

    21191327ة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كاف -  914

 11317برلم   

    21191327دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  915

 11317برلم   



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191327م كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ : دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج و استل -  916

 11317برلم   

    21191327دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج و استلم كافة حمولة ومستحماتة ، تارٌخ :  -  917

 11317برلم   

حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  918

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن  -  919

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن اشرؾ  -  911

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

 اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن -  911

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن  -  912

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن  -  913

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن منفردا دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ  -  914

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا  -  915

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضام -  916

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا  -  917

 11317م   برل    21191327، تارٌخ : 

اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن  -  918

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

بح / اشرؾ زٌن العابدٌن اشرؾ زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌص -  919

 11317برلم       21191327منفردا ، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا  -  921

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد   -  921

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا  -  922

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم زٌن العابدٌن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / اشرؾ زٌن العابدٌن منفردا  -  923

 11317برلم       21191327، تارٌخ : 

م تعدٌل بندا االداره والتولٌع حسن احمد على حسن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما ت -  924

    21191328حسن احمد على حسن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / رضا جبر عبد المجٌد جبر 

 71673برلم   

التولٌع حسن احمد على حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا االداره و -  925

    21191328حسن احمد على حسن  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / رضا جبر عبد المجٌد جبر 

 71673برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 74321برلم       21191313شركة تضامن ، تارٌخ : حامد محمود ٌوسؾ وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه  -  1

 43518برلم       21191314دمحم سمٌر عبدالرحمن وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 43518برلم       21191314توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1اسامه دمحم سمٌر وشركاه  -  3

 64771برلم       21191315خالد دمحم خلٌل احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 74816برلم       21191315دمحم محفوظ وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

ل وشركاه(  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : الهالل تورز ) عبدالحمٌد سعٌد علٌوه هال -  6

 61525برلم       21191316

الهالل تورز ) عبدالحمٌد سعٌد علٌوه هالل وشركاه(  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 61525برلم       21191316

 75184برلم       21191311امن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : نجٌب دمحم دمحم مسعود وشرٌكه  شركة تض -  8

 64655برلم       21191311خالد دمحم عباس وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 43299رلم   ب    21191312شرٌؾ ظاظا وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 43299برلم       21191312دمحم شرٌؾ ظاظا وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 43299برلم       21191312شرٌؾ ظاظا وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 43299برلم       21191312دمحم شرٌؾ ظاظا وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 57559برلم       21191312شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   1اشرؾ عبد الحمٌد وشرٌكه  -  14

لعزٌز حسانٌن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسامه عبد ا -  15

 57559برلم       21191312تارٌخ : 

 69483برلم       21191312ولٌد عادل حجازى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 61167برلم       21191313شهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم سعد الدٌن السٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص وم -  17

 74337برلم       21191314احمد سلٌمان فتحى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

 66539برلم       21191318عمرو سٌد وشرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

برلم       21191319ٌسرى عبد العزٌز سلٌمان وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

71231 

 35178برلم       21191319عبدالكرٌم حتاته وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

ٌم حتاته وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/عبد الكر -  22

 35178برلم       21191319

 82182برلم       21191319احمد حزٌن احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

برلم       21191321ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  شركة اوالد عطٌة لالستٌراد والتصدٌر  توصٌة بسٌطة  ملخص -  24

63537 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركة اوالد عطٌة للتجاره  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 63537برلم       21191321

 32169برلم       21191321بسٌطة ، تارٌخ : دمحم عبدالجبار وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة  -  26

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  27

 32169برلم       21191321تارٌخ : 

 32169برلم       21191321ٌخ : دمحم عبدالجبار وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تار -  28

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الرحمن صالح سلٌمان وشرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،  -  29

 32169برلم       21191321تارٌخ : 

تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / وائل دسولى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة  -  31

 48977برلم       21191321

 48977برلم       21191321وائل دسولى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 48977برلم       21191321وائل دسولى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

التجارى لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدل االسم  -  33

 48977برلم       21191321

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / وائل دسولى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  34

 48977برلم       21191321

 48977برلم       21191321ركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : وائل دسولى وش -  35

 48977برلم       21191321وائل دسولى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

هر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدل االسم التجارى لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مش -  37

 48977برلم       21191321



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / وائل دسولى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  38

 48977برلم       21191321

 48977برلم       21191321وائل دسولى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  39

 48977برلم       21191321وائل دسولى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

تعدل االسم التجارى لٌصبح /وائل دسولى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
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 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نبٌل 13  1لررت المحكمة تولٌع الحجر علً انطوان نعمان داود شاعر وتعٌن ندٌم انطوان نعمان شاعر لٌما الدارة اموالة  -  1

 47113برلم       21191311وشركاه  حكم حجر ، تارٌخ : 



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تولٌع الحجر على السٌد / انطوان نعمان داود شاعر وتعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعمان شاعر لٌماً الدارة اموله بدون اجر   -  2
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/ ندٌم انطوان نعمان شاعر لٌماً الدارة اموله بدون اجر   تولٌع الحجر على السٌد / انطوان نعمان داود شاعر وتعٌٌن السٌد -  3
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تولٌع الحجر على السٌد / انطوان نعمان داود شاعر وتعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعمان شاعر لٌماً الدارة اموله بدون اجر   -  4
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تعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعمان شاعر مدٌر لحصة المحجور علٌه السٌد / انطوان نعمان داود شاعر فى شركة / متجر  -  5
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عمان شاعر مدٌر لحصة المحجور علٌه السٌد / انطوان نعمان داود شاعر فى شركة / متجر تعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان ن -  7

 32649برلم       21191311انطوان نعمان شاعر وشركاه  تعٌٌن المامه ، تارٌخ : 13التوكٌالت المصرى  

ن شاعر لٌماً الدارة امواله بدون اجر .  تولٌع الحجر على السٌد / انطوان نعمان داود شاعر وتعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعما -  8

 21374برلم       21191312شركة اخوان شاعر لالستٌراد والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة  تعٌٌن المامه ، تارٌخ : 13

دون اجر .  تولٌع الحجر على السٌد / انطوان نعمان داود شاعر وتعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعمان شاعر لٌماً الدارة امواله ب -  9

 21374برلم       21191312اخوان شاعر للتوزٌع  تعٌٌن المامه ، تارٌخ : 13

تعٌٌن السٌد / ندٌم انطوان نعمان شاعر مدٌر لحصه المحجور علٌه السٌد / انطوان نعمان داود شاعر فى شركة / برستٌج  -  11
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 12216برلم       21191316، تارٌخ :  2122  2124/2/26جورج سعد وشركاه  سارى حتى  -  23
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63649 
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 43423برلم       21191316



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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،  2171  2124/4/25اندماج شركه ٌونٌفرت االسكندرٌه للتعبئه االلٌه فً شركه المتحده للحبوب)ٌونً جرٌن(  ساري حتً  -  36

 12554برلم       21191317تارٌخ : 
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 47151برلم   
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 64655برلم       21191311، تارٌخ :  2243  2124/3/11 خالد دمحم عباس وشرٌكه  ساري حتً -  52
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 26432برلم       21191311، تارٌخ :  2233  2121/11/13دمحم حسن دمحم الزٌنى و شرٌكته  سارى حتى  -  55



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191311، تارٌخ :  2237  2124/1/25شركة تنامى لالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة  سارى حتى  -  56
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 64442برلم       21191312، تارٌخ :  2293  2123/12/31شركة وجدى حكٌم وشرٌكه اشرؾ فكرى  سارى حتى  -  61
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    21191314، تارٌخ :  2367  2124/4/16تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /دمحم حسنى حسن االلفى وشركاة  سارى حتى  -  65

 64777برلم   
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 58579برلم   
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 58579برلم   
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 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2363جٌهان عبدالتواب ابو سرٌع وشرٌكتها     -  74

 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2363كوثر ابراهٌم صدٌك وشرٌكتها     -  75

 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2364  2123/8/18ابو هرٌره سٌد حسن طه وشركاه  سارى حتى  -  76

 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2364  2123/8/18ابو هرٌره سٌد حسن طه وشركاه  سارى حتى  -  77

 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2364  2123/8/18جٌهان عبدالتواب ابو سرٌع وشرٌكتها  سارى حتى  -  78

 21378برلم       21191314، تارٌخ :  2364  2123/8/18كوثر ابراهٌم صدٌك وشرٌكتها  سارى حتى  -  79



 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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45743 
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 31949برلم   
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 لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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