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 مجمع مبارن الصناعى Eمبنى  4سلندرات هٌدرولٌن وكبس خراطٌم وتورٌدها ، بجهة : وحدة رلم 

عن تورٌد  14892برلم  22192432، لٌد فى  322220222السعٌد للتورٌدات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 26عمارة  1محل  64، بجهة : مج  وتركٌب االدوات الكهربائٌه

عن  14893برلم  22192432، لٌد فى  122220222عبد العزٌز عبد هللا عبد العزٌز عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

_المؤجر عالء دمحم 53/ مدخل ب/المجاورة 34بالدور االرضى /عمارة  1تجاره وتورٌد اللحوم والمواد الغذائٌه ، بجهة : شمه 

 مود شرف الدٌنمح

عن محل مالبس ،  14854برلم  22192415، لٌد فى  122220222هٌثم حسٌن على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 14بجهة : مول الدوحة /محل رلم 

عن مماوالت  14829برلم  22192423، لٌد فى  1222220222احمد مجدى احمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 سنتر مكهM 232أعمار  226ة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : شمة عام

عن تصنٌع غزل ، بجهة  14844برلم  22192412، لٌد فى  122220222دمحم عطا السٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 A5المنطمه الصناعٌة  122: لطعة 

عن تصنٌع غزل ، بجهة  14844برلم  22192412، لٌد فى  122220222دمحم عطا السٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 شارع عطا زاٌد الشرلاوٌة البحرٌة 1: 

عن مكتب  14822برلم  22192421، لٌد فى  1222220222مصطفى جمال فرج سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 سنتر المدس مول االردنٌه 2عمارة  3مماوالت ، بجهة : شمه 

عن البان وسوبر  14838برلم  22192429، لٌد فى  222220222عرفان صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد صبح -  62

 62_مول بالزا _مجاورة 59ماركت ، بجهة : محل 

عن مغسله  14873برلم  22192421، لٌد فى  1222220222جمال عبد هللا رجب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 1لطعه  16اوره رلم سٌارات ، بجهة : مج

عن  14891برلم  22192432، لٌد فى  6222220222محمود عبداللطٌف ابراهٌم دمحم شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ملن/ عاطف حبٌب بمطر 6جنوب غرب أ 336مصنع شنط واكٌاس بالستٌن ، بجهة : الروبٌكى لطعه صناعٌه رلم 

عن تجالره مالبس  14858برلم  22192416، لٌد فى  52220222فرد ، رأس ماله ،  سماح انور عشري دمحم  ، تاجر  -  65

 علوي العاشر من رمضان 63محل رلم  49جاهزه ، بجهة : سنتر الزهور مج 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  14891برلم  22192432، لٌد فى  6222220222محمود عبداللطٌف ابراهٌم دمحم شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 شارع مكه دٌرب نجم 6اكٌاس بالستٌن ، بجهة : مصنع شنط و

، لٌد فى  122220222مكتب شحته ابرهٌم حسٌن عبد هللا للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 الزهور علوى مؤلت 49مجاوره 115عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : العمار رلم  14822برلم  22192424

عن تجارة ادوات  14862برلم  22192417، لٌد فى  522220222دمحم عباس دمحم متولى نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 مركز المدٌنه مرحله اولى Mc3 27االردنٌه  5صحٌه ، بجهة : محل رلم 

عن  14882برلم  22192421فى ، لٌد  1222220222محمود عبد المادر توفٌك دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 _لطاع )ج(_الحى العاشر61مماوالت وتورٌدات عامة ، بجهة : منزل 

عن  14825برلم  22192422، لٌد فى  122220222عبد العزٌز اٌمن عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 15_مجاورة6تورٌد عماله داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : الدور الثانى _لطعة 

عن تأجٌر  14841برلم  22192412، لٌد فى  522220222مركز البكرى لخدمات السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

السٌارات بجمٌع انواعها وتورٌد الزٌوت بجمٌع انواعها وتجاره لطع غٌار السٌارات بجمٌع انواعها وصٌانه واصالح وخدمات 

 7شمه  125عماره  46/45السٌارات ، بجهة : مج 

، لٌد فى  122220222مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال سمٌح شولى اسكندر صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 5عمارة  24عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الحى السادس مجاوره  14881برلم  22192422

عن تجارة  14865برلم  22192418، لٌد فى  122220222اله ،  دمحم فوزى حسن النحراوى  ، تاجر فرد ، رأس م -  73

 _الزهور سنتر49_مج 9االحذٌه ، بجهة : محل رلم 

عن صاله  14889برلم  22192428، لٌد فى  52220222هاٌدى عبده احمد محمود زهو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 /تمسٌم شرطة /المؤجر محمود عبد الحمٌد ابراهٌم8ورة /مجا23/لطعه 1جمباز وتدرٌب العاب رٌاضٌة ، بجهة : شمه 

عن مطعم مشوٌات كباب  14831برلم  22192428، لٌد فى  252220222مشوٌات ابوالوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لطاع د الحى العاشر 768ولحوم ، بجهة : محل بالمطعه 

عن تجارة وبٌع  14824برلم  22192427، لٌد فى  122220222شاكر محروس دمحم محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ثان 39مج  2سنتر االسراء 48الجمبرى واالسمان ، بجهة : محل 

عن مكتب  14871رلم ب 22192418، لٌد فى  522220222عمر عبدالعزٌز احمد دمحم الغمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 52مجاورة  54عمارة  1هندسى ومماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : الوحدة 

عن  14832برلم  22192428، لٌد فى  522220222عبدالمادر ابراهٌم عبدالمادر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 الجوهرة مول 448تورٌدات كهربائٌه ، بجهة : الوحده رلم 

عن تورٌد  14874برلم  22192421، لٌد فى  222220222اء سالمه احمد عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌم -  79

 39سنتر االسراء مجاوره  22وتجارة المالبس الجاهزة ، بجهة : محل 

، لٌد فى  62220222له ،  مكتب احمد عبدالحمٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ما -  82

المؤجر/عماد  38سنتر الفتوح مجاورة  9/46عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : محل  14887برلم  22192424

 حلمى

عن  14852برلم  22192411، لٌد فى  222220222جابر سعدى محمود على الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 16بدوى مول _الحى الثانى _المجاورة  229:  تورٌدات عمومٌة ، بجهة



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22192423، لٌد فى  52220222مكتب دمحم محمود ٌحى بكرى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 36مجاوره  2د سنتر هاٌدى  2عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : محل  14817برلم 

عن تجهٌز وطهى  14861برلم  22192417، لٌد فى  122220222مر لنعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمال مخٌ -  83

 9/28محل رلم  9وبٌع الماكوالت ، بجهة : المجاورة 

عن  14599برلم  22192425، لٌد فى  52220222احمد عبدالعزٌز علً مصطفً زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 38المجاوره  8، بجهة : شمه مكتب شحن وتفرٌخ 

عن تورٌدات  14837برلم  22192429، لٌد فى  522220222عبدهللا رجب دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 الجوهرة مول MC2/27لطعه  231كهربائٌه ومٌكانٌكٌه ومستلزمات المصانع ، بجهة : وحدة 

عن مماوالت العامه  14842برلم  22192429، لٌد فى  2222220222اله ،  احمد سلٌم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس م -  86

 26_الدور الثانى الوحده9)االعمال التكمٌلٌه والتخصٌص ( ، بجهة : مجاوره الثالثه _فٌال 

عن مماوالت  14868برلم  22192418، لٌد فى  5222220222عادل فهمى دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 5شمه  9عمارة رلم  62عامه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : مج

عن تجاره احذٌه  14622برلم  22192425، لٌد فى  322220222دمحم صالح عبدالغفار علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ارضً 67رلم  55، بجهة : محل سنتر المجاوره 

عن اعمال  14875برلم  22192421، لٌد فى  522220222ماله ،  دمحم عبدالغنى محمود العشرى  ، تاجر فرد ، رأس  -  89

 1ب مربع  6ع  44أ مج 5كهربائٌه ولف محركات ، بجهة : محل رلم 

عن مالبس  14886برلم  22192424، لٌد فى  52220222رنا دمحم ابراهٌم شحاته النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم ثانى سنتر الزهور المؤجر/عاطف على 49هـ مجاورة  13جاهزة ، بجهة : محل 

عن  14894برلم  22192432، لٌد فى  522220222عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد المطالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بندارى/مركز المدٌنة الرئٌسى _المؤجر احمد دمحم الmc3/9سنتر المباركٌة/لطعة رلم  86تورٌدات عمومٌة ، بجهة : محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سعٌد عطٌه عبد الوهاب رضوان وشركاه   شركة  ،  تورٌد وصٌانه انظمة السالمة واالطفاء والمماوالت العامه   ،رأس مالها    -  1

مة السالمة واالطفاء والمماوالت العامه ، بجهة : ، عن تورٌد وصٌانه انظ 14872برلم  22192418،لٌدت فى  622220222

 شارع الماسه 47ع ب_مول ق  6محل 

حسام الدٌن سلٌم وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع وصالت ولوازم شبكات المٌاة والغاز والصرف الصحى ومكونات االجهزة  -  2

، عن تصنٌع وصالت ولوازم  14813برلم  22192423،لٌدت فى  42220222الكهربائٌه والمنزلٌه من البالستٌن  ،رأس مالها   

بالمنطمه الصناعٌه  98شبكات المٌاة والغاز والصرف الصحى ومكونات االجهزة الكهربائٌه والمنزلٌه من البالستٌن ، بجهة : لطعه 

 4أ

مصانع   ،رأس مالها   شركة عمرو دمحم عبد المنعم وشرٌكة   شركة  ،  تجاره وتورٌدات مهمات االمن الصناعى ومستلزمات ال -  3

، عن تجاره وتورٌدات مهمات االمن الصناعى ومستلزمات المصانع ، بجهة :  14846برلم  22192411،لٌدت فى  122220222

 عماره أ_ابراج االحالم 6محل رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تها   ،رأس مالها   سلٌمان عثمان عماره وشركاه   شركة  ،  تجارة جمٌع لطع الغٌار الخاصه بالسٌارات والمركبات وكمالٌ -  4

، عن تجارة جمٌع لطع الغٌار الخاصه بالسٌارات والمركبات وكمالٌتها ، بجهة  14828برلم  22192422،لٌدت فى  182220222

 (بمركز الحى الثانى5(المائم على المطعه رلم )2(الدور االرضى بمول الصفا مول )38: محل رلم )

،لٌدت فى  1222220222كة  ،  مطعم للمأكوالت االسٌوٌه   ،رأس مالها   رأفت سلٌم عبدهللا سلٌم وشركاه   شر -  5

 19/المجاورة 76، عن مطعم للمأكوالت االسٌوٌه ، بجهة : لطعه  14851برلم  22192414

 192220222دمحم عبدالمنعم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات منتجات ومستلزمات المصانع والمحاجر والنمل  ،رأس مالها    -  6

العمار  61، عن تورٌدات منتجات ومستلزمات المصانع والمحاجر والنمل ، بجهة : مجاورة  14866برلم  22192418لٌدت فى ،

 65رلم 

مٌنا كرمى وشركاة   شركة  ،   تجارة وتجمٌع االدوات الكهربائٌه ولمبات وكشافات االضاءة بكافه انواعها لدراتها وتجارة  -  7

ات وكشافات االضاءة بكافه انواعها ولدراتها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   االدوات الكهربائٌه ولمب

، عن تجارة وتجمٌع االدوات الكهربائٌه ولمبات وكشافات االضاءة بكافه  14869برلم  22192418،لٌدت فى  42522220222

بكافه انواعها ولدراتها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة  انواعها لدراتها وتجارة االدوات الكهربائٌه ولمبات وكشافات االضاءة

 3شمه رلم  7مربع رلم  2عمارة  4: مجاورة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    22192421، وفى تارٌخ    13319جمٌل دمحم جمٌل عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد

سجل  تم تم محو/شطب ال   22192421، وفى تارٌخ    12632دمحم السٌد الحسٌنى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد

تم محو/شطب السجل     22192411، وفى تارٌخ    11956نها دمحم عبدالحمٌد ابوهاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو المٌد

  تم محو/شطب السجل   22192414، وفى تارٌخ    14321شبل محى عبدالجواد خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل     22192416، وفى تارٌخ    9728سعٌدة زاٌد عبدالعلٌم  لرٌضه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو المٌد

   22192417، وفى تارٌخ    12899مؤسسه الشامى لتجارة وتورٌد االطارات والبطارٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22192418، وفى تارٌخ    14728هانً دمحم عبدالحمٌد الشوربجً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم    22192421، وفى تارٌخ    12467محمود دمحم رشاد عرفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو المٌد

تم محو/شطب    22192422، وفى تارٌخ    6586عبد المنعم صبحى محمود وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    22192428، وفى تارٌخ    7424دمحم سعٌد عبدالفتاح احمد العتال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192421وفً تارٌخ ،   3447دمحم عبد الستار علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   52222.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192422وفً تارٌخ ،   13296دمحم سامى دمحم السروجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192424تارٌخ ،  وفً  14791عبد هللا سعٌد دمحم عبد هللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192424وفً تارٌخ ،   9866امٌرة احمد محمود عابدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192427وفً تارٌخ ،   13731دالٌا الحسٌنى دمحم السٌد عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192428وفً تارٌخ ،   8475نبوى عبدالسالم دمحم الغبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192428وفً تارٌخ ،   8475الغبارى موتورز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   12222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192429وفً تارٌخ ،   12364رامى اسعد احمد السٌد االلفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192429وفً تارٌخ ،   6628دمحم محى الدٌن محمود على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192429وفً تارٌخ ،   11228محمود مصطفى مصطفى عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   422220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192429وفً تارٌخ ،   13372اشرف صابر دمحم دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   15222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192429وفً تارٌخ ،   12262حسٌن دمحم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 ٌه جن  522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192411وفً تارٌخ ،   12286عصام على على على شطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   15222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22192411وفً تارٌخ ،   14838احمد صبح عرفان صبح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   14727احمد دمحم مصٌلحى مرسى عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   12722الشنوانى للمحركات الكهربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192414وفً تارٌخ ،   14623عماد حمدي السعٌد رزق نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   622220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22192416وفً تارٌخ ،   11739محمود حامد ابوالمعاطى مصطفى صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192416وفً تارٌخ ،   9567راضى للصلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   122222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192416وفً تارٌخ ،   5533جٌهان طه حسٌن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192417وفً تارٌخ ،   7478عزٌزة صادق دمحم امٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 نٌه ج  122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192418وفً تارٌخ ،   12673عبدالحمٌد جمال عبدالحمٌد عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192418رٌخ ، وفً تا  8845دمحم جمال ابراهٌم على سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   3222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192418وفً تارٌخ ،   9162مصطفى مصرى دمحم عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   212220222،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192421وفً تارٌخ ،   13523اسماء على حسن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421ً تارٌخ ، وف  11332السٌد محمود السٌد دمحم عاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192421وفً تارٌخ ،   13416دمحم سلٌمان عبدهللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   522220222له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192421وفً تارٌخ ،   14774دمحم رجب دمحم عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   322220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22192421وفً تارٌخ ،   1542اسامه ٌحٌى ابراهٌم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   722220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22192423وفً تارٌخ ،   14819خالد احمد دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522220222ماله ، تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192428وفً تارٌخ ،   9346سمٌر عزت دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192428تارٌخ ، وفً   12225دمحم فهمى عبدهللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   7522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22192432وفً تارٌخ ،   12225حسن جمال حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192421وفً تارٌخ  3447دمحم عبد الستار علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 تمسٌم تربٌه وتعلٌم 8مجاورة  225محل بالمطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  14316خالد عادل دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 2/مول نجوم الصفا 12، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  14822مصطفى جمال فرج سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 سنتر المدس مول االردنٌه 2عمارة  3أشٌر:   ، شمه الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192421وفً تارٌخ  14823فراشه ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 27/مجاوره 65عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192422ٌخ وفً تار 14824دمحم فتحى مٌهوب عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 44مجاورة  62الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192422وفً تارٌخ  14826اشرف دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ب هاٌدى سنتر 6ب,3_محل36، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  14825عزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌز اٌمن عبد ال -  7

 15_مجاورة6وصف الـتأشٌر:   ، الدور الثانى _لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423وفً تارٌخ  14812السٌد سمٌر عبد العزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 1شمه  97، جنوب الحى العاشر عماره   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423وفً تارٌخ  14814جمعة الدمرداش رحٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 12مجاوره  32لطعه  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423ً تارٌخ وف 14818مدحت دمحم محمود الحمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 عمارة أ الماسه مول االردنٌه 6الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192423وفً تارٌخ  14815سوبر ماركت الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 45سنتر الشروق _مجاوره رلم  4، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423وفً تارٌخ  14811در اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نشأت عبد الما -  12

 مجمع مصر اٌطالٌه المنطمة الصناعٌه الثالثه  326الـتأشٌر:   ، وحدة صناعٌه رلم 

وفً تارٌخ  14817رلم    مكتب دمحم محمود ٌحى بكرى للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  13

 36مجاوره  2د سنتر هاٌدى  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  22192423

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423وفً تارٌخ  14829احمد مجدى احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 سنتر مكه M 232أعمار  226الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192423وفً تارٌخ  14812حمد السٌد ابراهٌم عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  15

 /اسواق الجملة/مرحلة رابعة/ االردنٌة 18الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  14821عبد هللا حسن عبد هللا حسن االهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الدول االول  5مجاوره رلم 42وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

وفً تارٌخ  14822مكتب شحته ابرهٌم حسٌن عبد هللا للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الزهور علوى مؤلت  49مجاوره 115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم  22192424

تم تعدٌل العنوان ,  22192424وفً تارٌخ  14823هاجر محمود احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 49مشروع الزهور سنتر سوق المجاوره  76وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192424وفً تارٌخ  14822فاطمه مختار دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 /دور علوى 76/محل رلم 49الـتأشٌر:   ، سنتر مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192424وفً تارٌخ  14819خالد احمد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  عمان سنتر مرحله ثانٌه_االردنٌه 12، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192425وفً تارٌخ  14599احمد عبدالعزٌز علً مصطفً زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 38المجاوره  8وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22192425وفً تارٌخ  14622دمحم صالح عبدالغفار علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ارضً  67رلم  55الـتأشٌر:   ، محل سنتر المجاوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192427وفً تارٌخ  14828رامز ودٌع اسحك كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 العاشر من رمضان  32, 31سنتر الدلتا محل  55الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192427وفً تارٌخ  14825،  سبك لٌده برلم     احمد صابر راغب ابراهٌم ، تاجر فرد -  24

 العاشر من رمضان  5المنار سنتر مج  59الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192427وفً تارٌخ  14827دمحم احمد دمحم منٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 62ول الصفا مجاورة ج م 5الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192427وفً تارٌخ  14824شاكر محروس دمحم محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ثان 39مج  2سنتر االسراء 48الـتأشٌر:   ، محل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 22192427وفً تارٌخ  14826نبٌل دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 5المنار سنتر مج  68، محل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192428وفً تارٌخ  14831مشوٌات ابوالوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 لطاع د الحى العاشر 768محل بالمطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  14832ك لٌده برلم    اشرف عبد العزٌز نصر الكٌالنً ، تاجر فرد ،  سب -  29

 العاشر من رمضان  4المنطمه الصناعٌه ب 46,47وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  14829جٌهان دمحم بهاء الدٌن خلٌل محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ب نادى الرواد1كافرٌا وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22192428وفً تارٌخ  14832عبدالمادر ابراهٌم عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الجوهرة مول 448وصف الـتأشٌر:   ، الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192429وفً تارٌخ  6628دمحم محى الدٌن محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 المركز العالمى االردنٌه85الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

العنوان , وصف تم تعدٌل  22192429وفً تارٌخ  14835حماده عبد السالم جوده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 1شمة 99الـتأشٌر:   ، الحى العاشر _عماره 

تم تعدٌل العنوان  22192429وفً تارٌخ  14834مكتب مارى عادل ونٌس ٌوسف شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 38/مجاورة 21/عمارة 6, وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192429وفً تارٌخ  14836فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد ابراهٌم عبد الممصود دمحم ، تاجر -  35

  6_المنطمة الصناعٌة جنوب غرب أ186الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192429وفً تارٌخ  11228محمود مصطفى مصطفى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 4(سنتر الشروق محل رلم 45اوره )وصف الـتأشٌر:   ، مج

تم تعدٌل العنوان ,  22192429وفً تارٌخ  14833محسن عبد الغفار عبد السالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 _اسواق الجمله _مرحله ثالثة_االردنٌة 14وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192429وفً تارٌخ  14842م    احمد سلٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  38

 26_الدور الثانى الوحده9، مجاوره الثالثه _فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192429وفً تارٌخ  14837عبدهللا رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لجوهرة مولا MC2/27لطعه  231الـتأشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192429وفً تارٌخ  12364رامى اسعد احمد السٌد االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 (1_محل )79_لطعه  59الـتأشٌر:   ، مج 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22192429وفً تارٌخ  14838احمد صبح عرفان صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 62_مول بالزا _مجاورة 59الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192429وفً تارٌخ  14839بالل عاطف عبدة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 مركز المدٌنه 2بالمشروع االستثمارى رلم  1عمارة  1الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192412وفً تارٌخ  14844، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عطا السٌد زاٌد  -  43

 A5المنطمه الصناعٌة  122، لطعة 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192412وفً تارٌخ  14844دمحم عطا السٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الشرلاوٌة البحرٌة  شارع عطا زاٌد 1، 

وفً  14842مكتب طلعت حسن عبد البالى ابراهٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 1شمة  181لطعه  61تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مجاوره  22192412تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  14841،  سبك لٌده برلم     مركز البكرى لخدمات السٌارات ، تاجر فرد -  46

 7شمه  125عماره  46/45وصف الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  14843صبحٌة الشحات عبد الهادى حوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 12محل  /14/عماره 49وصف الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192411وفً تارٌخ  14847ابراهٌم حسن خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 /بدروم 16/مجاورة 28الـتأشٌر:   ، لطعة

تم  22192411وفً تارٌخ  14848صٌدلٌة دكتور عاطف عبد المنعم عبد العاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 MC3/29تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مركز المدٌنة /لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192411وفً تارٌخ  14845اٌمن منٌر عٌاد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 12الحى  112، الدور االرضى بالمطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192411وفً تارٌخ  14852، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جابر سعدى محمود على الطنطاوى  -  51

 16بدوى مول _الحى الثانى _المجاورة  229وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192411وفً تارٌخ  14849احمد مرعى عبد الرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 62مجاوره  27دور ارضى لطعه الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192414وفً تارٌخ  12223رجب دمحم السٌد مزروع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 mc3 24لطعه  3المصرٌة سنتر  6الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192414وفً تارٌخ  14852فتحٌه حسانٌن عٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 6/المنطمة الصناعٌة جنوب غرب أ445الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192414وفً تارٌخ  14853صباح على على عبد العال الكٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الحى العاشر  46وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  14855راج عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن على احمد ف -  56

  83وصف الـتأشٌر:   ، مول الدوحة /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192415وفً تارٌخ  14857اٌه احمد دمحم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 هـ /الحى الرابع عشر 37/سوق تجارة 12رلم  الـتأشٌر:   ، محل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 العاشر من رمضان  37، مول الدوحه محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 العاشر من رمضان  14، مول الدوحه محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  14856البكش لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 /ج _مركز سٌنا التجارى _الحى الثانى 3وصف الـتأشٌر:   ، محل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 العاشر من رمضان بنشاط محل احذٌه  37، مول الدوحه محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 14، مول الدوحة /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192416وفً تارٌخ  14859حان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم احمد سر -  63

 /الدور االرضى 35/سنتر االحالم/ محل رلم 53الـتأشٌر:   ، مج 

   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 22192416وفً تارٌخ  5746والء احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 مجمع مبارن الصناعى  114، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192416وفً تارٌخ  14858سماح انور عشري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 علوي العاشر من رمضان  63محل رلم  49الـتأشٌر:   ، سنتر الزهور مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22192417وفً تارٌخ  14862برلم    احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  66

 55سنتر _مج  36محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192417وفً تارٌخ  14861دمحم جمال مخٌمر لنعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 9/28محل رلم  9الـتأشٌر:   ، المجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192417وفً تارٌخ  14728اد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطٌه دمحم احمد ج -  68

 ملن عطٌه دمحم احمد42نموذج أ هاٌدى سنتر مجاورة  5، محل 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22192417وفً تارٌخ  14862دمحم عباس دمحم متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 مركز المدٌنه مرحله اولى Mc3 27االردنٌه  5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وفً  14864مكتب امٌره عبد العزٌز حجازى دمحم للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لطاع هـ/الحى الرابع عشر /82تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى /لطعة  22192418تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192418وفً تارٌخ  14867سماح سٌد حسن عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 (16مجاوره) 3/32الـتأشٌر:   ، لطعه 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22192418وفً تارٌخ  14865دمحم فوزى حسن النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 _الزهور سنتر 49_مج 9الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192418وفً تارٌخ  14863ناهد فرج ابراهٌم دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 39/مجاورة 1/بمشروع االسراء سنتر 32الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192418وفً تارٌخ  14871احمد دمحم الغمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمر عبدالعزٌز -  74

 52مجاورة  54عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192418وفً تارٌخ  14868عادل فهمى دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

  5شمه  9عمارة رلم  62:   ، مجالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  9527عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 مجمع عبدالممصود االردنٌه  12عمارة  5، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  14874لم    شٌماء سالمه احمد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  77

 39سنتر االسراء مجاوره  22الـتأشٌر:   ، محل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  14875دمحم عبدالغنى محمود العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 1ب مربع  6ع  44أ مج 5الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  14873جمال عبد هللا رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 1لطعه  16الـتأشٌر:   ، مجاوره رلم 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22192421وفً تارٌخ  14876دمحم عادل عبد العزٌز دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 2/نموذج د /الدور العلوى /هاٌدى سنتر  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  14877دمحم امٌن امٌن دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 2/نموذج ج/الدور العلوى /هاٌدى سنتر 4، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  14879فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال عبدة على بدر ، تاجر -  82

 18محل  42، هاٌدى سنتر مج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  12152النمر لتجارة زٌوت السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 بنشاطمكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات 12 لطاع س الحى 21الـتأشٌر:   ، لطعه 

وفً تارٌخ  14872مكتب دمحم محمود احمد حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 13/مجاورة 13/عمارة 3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم  22192421

تم  22192421وفً تارٌخ  12152ت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب النمر للرحال -  85

 12لطاع س الحى  21تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم  22192421وفً تارٌخ  12152مكتب النمر للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 38الدور االول سنتر المعراج مجاورة  32تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  9527عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 احمدمٌدان الشٌخه حمدة المرٌن المؤجر / دمحم محمود  1، محل رق 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  9527عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 مٌدان الشٌخه حمدة المرٌن المؤجر/دمحم عثمان دمحم 1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192421وفً تارٌخ  9527عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 مجمع عبدالممصود االردنٌه المؤجر/السٌد احمد المرسى 12عمارة  5، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192421وفً تارٌخ  14878فوزى عبدالعلٌم السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  6جنوب غرب أ 459الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192421وفً تارٌخ  14882محمود عبد المادر توفٌك دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 _لطاع )ج(_الحى العاشر 61وصف الـتأشٌر:   ، منزل 

وفً تارٌخ  14881تب رحالت داخلٌه ونمل عمال سمٌح شولى اسكندر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مك -  92

 5عمارة  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى السادس مجاوره  22192422

تم تعدٌل العنوان ,  22192422وفً تارٌخ  14882محمود دمحم رضا احمد عبد الباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 العاشر من رمضان  12( مجاوره 2,1وصف الـتأشٌر:   ، لطعه )

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192422وفً تارٌخ  14883اٌمن ٌوسف عزب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 مجمع مبارن الصناعى Eمبنى  4الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  14887دالحمٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب احمد عب -  95

 المؤجر/عماد حلمى 38سنتر الفتوح مجاورة  9/46تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  22192424تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192424وفً تارٌخ  14886برلم     رنا دمحم ابراهٌم شحاته النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  96

 لسم ثانى سنتر الزهور المؤجر/عاطف على 49هـ مجاورة  13الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192424وفً تارٌخ  12815احمد عبدالعال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 مركز المدٌنه ملن/مرٌم ابو عوف MC3 26لطعه رلم  5عمار رلم  3الـتأشٌر:   ، مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192424وفً تارٌخ  14884دمحم احمد خلٌفه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 38مجاورة  21عمارة  3، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192424وفً تارٌخ  14885ك لٌده برلم    خالد عبدالفتاح ابراهٌم شوشه ، تاجر فرد ،  سب -  99

 الدور الثانى مبنى صٌدنلوى مركز الحى االول المؤجر دمحم عبدالحمٌد 226الـتأشٌر:   ، محل رلم 

ان , تم تعدٌل العنو 22192428وفً تارٌخ  14889هاٌدى عبده احمد محمود زهو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 /تمسٌم شرطة /المؤجر محمود عبد الحمٌد ابراهٌم 8/مجاورة 23/لطعه 1وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

وفً تارٌخ  14888مكتب دمحم العربى دمحم شمه للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 (الحى العاشر _المؤجر احمد حسانٌن احمد 12ره )_عما25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه  22192428

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22192428وفً تارٌخ  14892السٌد كمال السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 مجمع عبد الممصود _المؤجر على دمحم دمحم سعد  5عمارة  5، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192432وفً تارٌخ  14896، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود السٌد دمحم الشاذلى -  123

 /االردنٌه/المؤجر سمٌر سٌد احمد 132الـتأشٌر:   ، المركز العالمى /مكتب رلم 

العنوان ,  تم تعدٌل 22192432وفً تارٌخ  11961احمد طلعت حسن ابراهٌم الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن رافت مصطفى على 1مدخل أ الدور الثالث شمه  1وصف الـتأشٌر:   ، مصرٌه سنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192432وفً تارٌخ  14897هاشم على احمد دمحم حامول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  19وحدة رلم MC3الـتأشٌر:   ، الصفا مودرن 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  14893ٌز عبد هللا عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العز -  126

 _المؤجر عالء دمحم محمود شرف الدٌن 53/ مدخل ب/المجاورة 34بالدور االرضى /عمارة  1وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192432وفً تارٌخ  14892ك لٌده برلم    السعٌد للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سب -  127

  26عمارة  1محل  64الـتأشٌر:   ، مج 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  14894عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد المطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 /مركز المدٌنة الرئٌسى _المؤجر احمد دمحم البندارى mc3/9ركٌة/لطعة رلم سنتر المبا 86وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192432وفً تارٌخ  14895مصطفى صالح احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 عبد العزٌز مصطفى  _المؤجر دمحم 2مركز المدٌنه مرحله  3(الدور االرضى لطعه a1وصف الـتأشٌر:   ، محل )

تم تعدٌل العنوان  22192432وفً تارٌخ  14891محمود عبداللطٌف ابراهٌم دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ملن/ عاطف حبٌب بمطر 6جنوب غرب أ 336, وصف الـتأشٌر:   ، الروبٌكى لطعه صناعٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان  22192432وفً تارٌخ  14891تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبداللطٌف ابراهٌم دمحم شرٌف ، -  111

 شارع مكه دٌرب نجم 6, وصف الـتأشٌر:   ، 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192421وفً تارٌخ  14263رجب جٌره عبدالوهاب جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اصبح النشاط مخبز طبالى نصف الى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192424وفً تارٌخ  9866امٌرة احمد محمود عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تورٌد وجبات جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192428وفً تارٌخ  14275عمرو دمحم دمحم فهٌم عبدالمتعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

و خطوط االنابٌب و مستلزماتها و تورٌدات عمومٌه و التوكٌالت  -التأشٌر:  اضافه نشاط التورٌدات الكهربائٌه و المٌكانٌكٌه 

 التجارٌه و االعمال الخشبٌه

وفً تارٌخ  6527البستاوى موتورز الكترٌن لالعمال الكهربائٌه والخدمات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع باب وشبان و اسوار حدٌد وكرٌتال22192428

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192428وفً تارٌخ  6527 البستاوى موتور الٌكترٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  5

 اضافه نشاط تصنٌع باب وشبان و اسوار حدٌد وكرٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192429وفً تارٌخ  6628دمحم محى الدٌن محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 مواد التعبئه والتغلٌف ومستلزمات الدعاٌه واالعالن اصبح النشاط التورٌدات العمومٌه وتجارة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192429وفً تارٌخ  12996دمحم ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اضافه نشاط تورٌدات كهربائٌه وادوات صحٌه ومستلزمات مصانع

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه 22192429وفً تارٌخ  12262سبك لٌده برلم   حسٌن دمحم منصور ، تاجر فرد ،   -  8

 نشاط التسوٌك واالستثمار العمارى والمماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192429وفً تارٌخ  12364رامى اسعد احمد السٌد االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 6من المجموعة  36والفمرة  19العامة وتجاره العدد واألالت واالستٌراد فٌما عدا المجموعه  التأشٌر:  المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192429وفً تارٌخ  5294حسام دمحم رافت عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 22192429وفً تارٌخ  5294رافت عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب رحالت حسام دمحم -  11

 وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

وفً تارٌخ  5294مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال حسام دمحم رأفت عبد الستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ط , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمالتم تعدٌل النشا22192429

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192411وفً تارٌخ  12334دمحم احمد حازم فتح الباب حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب تورٌد اجهزة تكٌٌف وادوات كهربائٌه ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192411وفً تارٌخ  5912 على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الفتاح دمحم -  14

 اصبح النشاط تجارة اجهزة كهربائٌة ومستلزمات الكمبٌوتر )فٌما عدا االنترنت (



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم ت22192411وفً تارٌخ  11524اٌمن حامد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة)فٌما عدا االمن والحراسة (

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192411وفً تارٌخ  5943عٌد عبدالحمٌد ٌوسف رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافة نشاط توكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192414وفً تارٌخ  12722، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشنوانى للمحركات الكهربائٌه -  17

 التأشٌر:  اصبح النشاط لف المحركات الكهربائٌة وتورٌدها ومستلزمات المصانع ولطع الغٌار

, وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط22192416وفً تارٌخ  12193هشام زكرٌا زكى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اصبح النشاط خدمات شحن ونمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192416وفً تارٌخ  8845دمحم جمال ابراهٌم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192417وفً تارٌخ  11834عبدالرحمن دمحم احمد جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات كهرومٌكانٌكٌه ومماوالت عامه وتورٌد االلومٌتال ومكافحه الحشرات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192417وفً تارٌخ  11495عبدهللا عبدالعظٌم عبدالبدٌع سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ر:  اضافة نشاط صٌانة السٌارات والنمل الخفٌفالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192417وفً تارٌخ  7478عزٌزة صادق دمحم امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اصبح النشاط تجارة المالبس الجاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192421وفً تارٌخ  11785وائل سامى اسعد غطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 اصبح النشاط تصنٌع روالت االسترٌتش ومواد التعبئة والتغلٌف واستٌراد وتجارة خامات البالستٌن

تم تعدٌل 22192422وفً تارٌخ  8485مكتب رحالت اشرف ودٌع اندراوس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تأشٌر:  اضافه نشاط نمل عمال الشركاتالنشاط , وصف ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192422وفً تارٌخ  8485مكتب رحالت اشرف ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط نمل عمال الشركات

تم تعدٌل 22192422وفً تارٌخ  8485مكتب رحالت ونمل عمال الشركات اشرف ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط نمل عمال الشركات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22192424وفً تارٌخ  3128عادل حمدان السعٌد موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اصبح النشاط مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22192424وفً تارٌخ  14615سبك لٌده برلم     مصطفى احمد فاضل السٌد ، تاجر فرد ، -  28

 التأشٌر:  اصبح النشاط تجارة الموبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , 22192432وفً تارٌخ  11961احمد طلعت حسن ابراهٌم الشرشابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصف التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192424وفً تارٌخ  14822فاطمه مختار دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192427وفً تارٌخ  14827دمحم احمد دمحم منٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  14882محمود عبد المادر توفٌك دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192424وفً تارٌخ  14885خالد عبدالفتاح ابراهٌم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192425وفً تارٌخ  14599احمد عبدالعزٌز علً مصطفً زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14822مكتب شحته ابرهٌم حسٌن عبد هللا للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192424

ركة , تم تعدٌل نوع الش22192424وفً تارٌخ  14823هاجر محمود احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192418وفً تارٌخ  14867سماح سٌد حسن عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14881مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال سمٌح شولى اسكندر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 م تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصت22192422

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192432وفً تارٌخ  14897هاشم على احمد دمحم حامول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 22192429وفً تارٌخ  14834مكتب مارى عادل ونٌس ٌوسف شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192429وفً تارٌخ  14836احمد ابراهٌم عبد الممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

وفً  14842لٌده برلم    مكتب طلعت حسن عبد البالى ابراهٌم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192412تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192418وفً تارٌخ  14865دمحم فوزى حسن النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  14872الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم محمود احمد حسن للرحالت الداخلٌة ونمل عمال  -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192421

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192421وفً تارٌخ  14823فراشه ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

وفً تارٌخ  14817داخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب دمحم محمود ٌحى بكرى للرحالت ال -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192423



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 22192411وفً تارٌخ  14848صٌدلٌة دكتور عاطف عبد المنعم عبد العاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192416وفً تارٌخ  14859السٌد ابراهٌم احمد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم 22192428وفً تارٌخ  14888مكتب دمحم العربى دمحم شمه للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 كة , وصف التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192428وفً تارٌخ  14892السٌد كمال السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192427وفً تارٌخ  14828رامز ودٌع اسحك كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192429وفً تارٌخ  14835حماده عبد السالم جوده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  14863ناهد فرج ابراهٌم دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192418وفً تارٌخ  14871عمر عبدالعزٌز احمد دمحم الغمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192421وفً تارٌخ  14879جمال عبدة على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192425وفً تارٌخ  14622دمحم صالح عبدالغفار علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192423وفً تارٌخ  14829احمد مجدى احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192423وفً تارٌخ  14812احمد السٌد ابراهٌم عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192412وفً تارٌخ  14841مركز البكرى لخدمات السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  14856البكش لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  14882 رضا احمد عبد الباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192432وفً تارٌخ  14896محمود السٌد دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  14824مٌهوب عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى  -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192424وفً تارٌخ  14821عبد هللا حسن عبد هللا حسن االهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192427وفً تارٌخ  14825ابر راغب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ص -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192412وفً تارٌخ  14843صبحٌة الشحات عبد الهادى حوٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً  14864عبد العزٌز حجازى دمحم للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب امٌره  -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192418تارٌخ 

تم 22192421وفً تارٌخ  12152مكتب النمر للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192424وفً تارٌخ  14884دمحم احمد خلٌفه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة22192421وفً تارٌخ  14822مصطفى جمال فرج سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192423وفً تارٌخ  14818مدحت دمحم محمود الحمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,22192429وفً تارٌخ  14833محسن عبد الغفار عبد السالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  14849احمد مرعى عبد الرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192416وفً تارٌخ  14858سماح انور عشري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192417وفً تارٌخ  14862احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192421وفً تارٌخ  14873جمال عبد هللا رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

وفً  14887احمد عبدالحمٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب  -  49

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22192424تارٌخ 

وع الشركة , تم تعدٌل ن22192423وفً تارٌخ  14811نشأت عبد المادر اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192429وفً تارٌخ  14842احمد سلٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22192414وفً تارٌخ  14853صباح على على عبد العال الكٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192415وفً تارٌخ  14855حسٌن على احمد فراج عبد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192432وفً تارٌخ  14895مصطفى صالح احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192423وفً تارٌخ  14815سوبر ماركت الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192429وفً تارٌخ  14837عبدهللا رجب دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192411وفً تارٌخ  14852جابر سعدى محمود على الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22192432وفً تارٌخ  14891محمود عبداللطٌف ابراهٌم دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192424وفً تارٌخ  14819خالد احمد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192428وفً تارٌخ  14831مشوٌات ابوالوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  14832عزٌز نصر الكٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف عبد ال -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192417وفً تارٌخ  14861دمحم جمال مخٌمر لنعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  14874بد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء سالمه احمد ع -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  14875دمحم عبدالغنى محمود العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192427وفً تارٌخ  14824، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شاكر محروس دمحم محروس -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192427وفً تارٌخ  14826نبٌل دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192429وفً تارٌخ  14838ده برلم   احمد صبح عرفان صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192429وفً تارٌخ  14839بالل عاطف عبدة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 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 نوع الشركة , وصف 22192418وفً تارٌخ  14868عادل فهمى دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22192421وفً تارٌخ  9527عبدهللا دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192422وفً تارٌخ  14826اشرف دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192411وفً تارٌخ  14845اٌمن منٌر عٌاد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال22192415وفً تارٌخ  14854هٌثم حسٌن علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192424وفً تارٌخ  14886رنا دمحم ابراهٌم شحاته النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصف التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة تم تعد22192432ٌوفً تارٌخ  14893عبد العزٌز عبد هللا عبد العزٌز عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192422وفً تارٌخ  14825عبد العزٌز اٌمن عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت22192423وفً تارٌخ  14812السٌد سمٌر عبد العزٌز سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192423وفً تارٌخ  14814جمعة الدمرداش رحٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصف التأشٌر: خاص

كة , وصف التأشٌر: تم تعدٌل نوع الشر22192412وفً تارٌخ  14844دمحم عطا السٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192432وفً تارٌخ  14892السعٌد للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

ع الشركة تم تعدٌل نو22192432وفً تارٌخ  14894عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد المطالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  14832عبدالمادر ابراهٌم عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع22192411وفً تارٌخ  14847ابراهٌم حسن خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192417وفً تارٌخ  14862دمحم عباس دمحم متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة22192421وفً تارٌخ  14878فوزى عبدالعلٌم السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 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 نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  14889هاٌدى عبده احمد محمود زهو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192428وفً تارٌخ  14829جٌهان دمحم بهاء الدٌن خلٌل محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192414وفً تارٌخ  14852فتحٌه حسانٌن عٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192415وفً تارٌخ  14857اٌه احمد دمحم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22192421وفً تارٌخ  14876دمحم عادل عبد العزٌز دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192421وفً تارٌخ  14877دمحم امٌن امٌن دعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22192422وفً تارٌخ  14883اٌمن ٌوسف عزب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

  ــــــــــــــــــــــ   

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: فامٌلً ترٌد لتجاره مواد غذائٌه جمله  14316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192421،  فى تارٌخ :   -  1

 ولطاعً  

 الى: انفٌروجلوبال للخدمات البٌئٌة   14568تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192422ى تارٌخ : ،  ف  -  2

الى: مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال حسام  5294تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429،  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم رأفت عبد الستار  

للدعاٌه واالعالن والتسوٌك  OWLالى: اول  12262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192429: ،  فى تارٌخ   -  4

 العمارى  

الى: باى اٌت لتجاره االجهزة الكهربائٌة  5912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192411،  فى تارٌخ :   -  5

 ومستلزمات الكمبٌوتر  

 الى: نكست لخدمات الشحن والنمل   12193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192416ارٌخ : ،  فى ت  -  6



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: المصطفى لتجارة المالبس الجاهزة   7478تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192417،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: النور للمماوالت العامه   8845م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس22192418،  فى تارٌخ :   -  8

الى: مؤسسة الباز لبٌع وتجاره الحداٌد  12274تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192418،  فى تارٌخ :   -  9

 والبوٌات واالدوات الكهربائٌه واالدوات الصحٌة  

 الى: ال ٌوجد   12274بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر22192418،  فى تارٌخ :   -  12

الى: مكتب رحالت ونمل عمال الشركات  8485تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192422،  فى تارٌخ :   -  11

 اشرف ودٌع  

 المؤسسه العالمٌه لصناعه الغزول   الى: 14844تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192423،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: زٌزٌنٌا لتجارة الموبٌلٌا   14615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: مكه للمالبس الجاهزة   3128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22192424،  فى تارٌخ :   -  14

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  تعدٌالت السجل التجارى شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 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 محو/شطب    22192423، وفى تارٌخ    11859احمد السٌد ابراهٌم عمرو وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2219/4/3فى  928السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     22192415، وفى تارٌخ    13664صالح الشحات وشرٌكٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 2219_4_15فً  1221تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب    22192415، وفى تارٌخ    4111دمحم حسن نصر دمحم سالم و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 2219/4/15فى 1211السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب    22192417، وفى تارٌخ    6197هوٌدا محمود دمحم حنفى شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 2219/4/17فى  1248السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     22192417، وفى تارٌخ    13455ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : صالح الشحات وشرٌكه  ، توصٌ   - 5

 2219/4/17فى  1253تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192423، وفى تارٌخ    9561اٌمن ٌوسف وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2219/4/23فى 1117محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22192423، وفى تارٌخ    9561اٌمن ٌوسف وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 2219/4/23فى 1117محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم    22192428، وفى تارٌخ    214م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : 2م  2شركة الشرلٌون للتجارة الدولٌة  ش    - 8

 1964/2/18محو/شطب السجل  وضع الشركه تحت التصفٌه وتعٌٌن السٌد/ عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن المالح موالٌد 

 2219/4/28سنوات من  3الدلهلٌه مصفٌا للشركه على ان تكون مدة التصفٌه 

تم    22192428، وفى تارٌخ    214: (  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم CAMBRIDGE WEAVERSكامبرٌدج وٌفرز )   - 9

 1964/2/18محو/شطب السجل  وضع الشركه تحت التصفٌه وتعٌٌن السٌد/ عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن المالح موالٌد 

 2219/4/28سنوات من  3الدلهلٌه مصفٌا للشركه على ان تكون مدة التصفٌه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  22192424وفً تارٌخ   ، 13724رضا خطاب ٌونس الصاوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192424وفً تارٌخ   ، 13724ة  ، سبك لٌدها برلم ،وادى دارة لتعبئه المواد الغذائٌه توصٌة بسٌط -  2

 جنٌه   12522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192411وفً تارٌخ   ، 12471شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصف

تم تعدٌل رأس  22192411وفً تارٌخ   ، 12471شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 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 رأس  22192415وفً تارٌخ   ، 3962مد دمحم عبدالعظٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه اح -  5

 جنٌه   2222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192415،وفً تارٌخ    3962شركه احمد دمحم عبدالعظٌم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    989شركة الصفوة للصناعات الغذائٌة ) دمحم احمد خلٌل بدوى وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   522222220222دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تع 22192415،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    22192415وفً تارٌخ   ، 989اخوان بدوى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   522222220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192415وفً تارٌخ   ، 989، سبك لٌدها برلم ،دمحم احمد خلٌل بدوي وشرٌكه شركة تضامن   -  9

 جنٌه   522222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    989شركة اخوان بدوى للصناعات الغذائٌة ) دمحم احمد خلٌل بدوى وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   522222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22192415،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22192415وفً تارٌخ   ، 989شركة اخوان بدوى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 ٌه جن  522222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192415وفً تارٌخ   ، 6178سالم امٌن سالم هالل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   52222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192415ارٌخ   ،وفً ت 12189دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22192415وفً تارٌخ   ، 12189دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   522220222مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس  22192415وفً تارٌخ   ، 12189دمحم فكرى ابراهٌم احمد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   522220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192418وفً تارٌخ   ، 12964، سبك لٌدها برلم ، دمحم انس دمحم نبٌل الحلبى وشركاه توصٌة بسٌطة  -  16

 جنٌه   62222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22192418وفً تارٌخ   ، 12964دمحم انس دمحم نبٌل الحلبى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   62222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصف

تم تعدٌل رأس المال , وصف  22192423وفً تارٌخ   ، 9426احمد عرالى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   52222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 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 ,  22192423وفً تارٌخ  12424ولٌد دمحم خلٌفه سلٌمان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 شارع خلٌج التربه المطاوٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192423وفً تارٌخ  12424ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد دمحم خلٌفه سلٌمان وشرٌكه ، توص -  2

 شارع خلٌج التربه المطاوٌه  1وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  12454محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 طرٌك مصر االسماعلٌه 18:   ، شارع عرفه ارض عماد نصر المنطمه الصناعٌه جسر السوٌس الكٌلو وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22192412وفً تارٌخ  12454محمود احمد خلٌل بدوى وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع نادى لارون امام لاعه االفراد بنادى لارون الرئٌسى بندر الفٌوم 14وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان حوض جعفر رلم 

تم تعدٌل  22192411وفً تارٌخ  12471ركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه عصام السٌد الشاورى وش -  5

 العاشر اول B1مجمع ابوبكر الصدٌك  18العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ورشه رلم 

تم تعدٌل  22192411وفً تارٌخ  12471شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 العاشر اول B1مجمع ابوبكر الصدٌك  18ان , وصف الـتأشٌر:   ، ورشه رلم العنو

تم تعدٌل العنوان  22192414وفً تارٌخ  13241رامى سمٌر عبدهللا مرجان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 الحى العاشر لطاع )ج( الدور االرضى  1288, وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192415وفً تارٌخ  12189دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 فدان مدٌنه بدر بنشاط/ تصنٌع طوب اسمنتى مصمت مختلف المماسات 822المنطمه الصناعٌه  78الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22192415وفً تارٌخ  12189ضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكٌه ، شركة ت -  9

 فدان مدٌنه بدر بنشاط/ تصنٌع طوب اسمنتى مصمت مختلف المماسات 822المنطمه الصناعٌه  78الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22192415وفً تارٌخ  12189دمحم فكرى ابراهٌم احمد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 فدان مدٌنه بدر بنشاط/ تصنٌع طوب اسمنتى مصمت مختلف المماسات 822المنطمه الصناعٌه  78وصف الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22192417وفً تارٌخ  14451هدى دمحم صابر السٌد وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 _أ6المنطمه الصناعٌة  1متر ضمن المطعه رلم 822وصف الـتأشٌر:   ، هنجر ممام على مساحه 

وفً تارٌخ  14247احمد دمحم عبدة عبدالمجٌد وشرٌكه خالد صالح ابراهٌم دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 1فٌال رلم  73مجاورة  161الرضى لطعه تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور ا 22192424

تم تعدٌل العنوان  22192428وفً تارٌخ  13523جابر عبدالعال جمعه زاٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 (6بالمنطمه الصناعٌة جنوب غرب )أ 161, وصف الـتأشٌر:   ، الوحده الصناعٌة رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نشاط   ال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحمعبداللطٌف فتحى البطرٌك وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح النشاط سلفنه الكرتون والٌوفى وتصنٌع الكرتون ،  سبك لٌدها  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192427وفً تارٌخ  14244برلم   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌكته ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركة تجاره مستلزمات المصانع واالستٌراد والتصدٌر رافت عبدالمنعم متولى على و -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192414وفً تارٌخ  13623،  سبك لٌدها برلم   

كانٌكٌه وتجمٌع وتركٌب شركه احمد وبسنت وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط اعمال التركٌبات الكهربائٌه والمٌ -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192415وفً تارٌخ  11979اللوحات الكهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

أبناء خالد حماده ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط اعمال التركٌبات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وتجمٌع وتركٌب اللوحات الكهربائٌه ،   -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192415وفً تارٌخ  11979لٌدها برلم    سبك

 12964دمحم انس دمحم نبٌل الحلبى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  مركز لخدمه وصٌانه السٌارات ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 22192418وفً تارٌخ 

 12964دمحم انس دمحم نبٌل الحلبى وشركاه ، شركة تضامن  مركز لخدمه وصٌانه السٌارات ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22192418وفً تارٌخ 

لمرالبه فٌما عدا الالسلكٌه ،  سبك لٌدها برلم   عبدهللا دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تورٌد كامٌرات ا -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192422وفً تارٌخ  12694

احمد ابراهٌم المكاوى وشركاؤه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط التدرٌب واالستشارات الهندسٌه ولطع غٌارها ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22192428وفً تارٌخ  7631

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22192411وفً تارٌخ  12471شركه عصام السٌد الشاورى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اسامه احمد شرف الدٌن  14249بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التأشٌر  22192412،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكته

 الى: أبناء خالد حماده 11979توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192415،  فى تارٌخ :   -  2



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: ال جبر للتجارة  11641الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة   22192415،  فى تارٌخ :   -  3

 والمماوالت العامه واالستثمار العمارى

الى: حمدى محمود عبدالحى  5677شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192417،  فى تارٌخ :   -  4

 وشرٌكته

 الى: اشرف عسكر وشرٌكه 657ل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌ  22192417،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اشرف عسكر وشرٌكه 657شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192417،  فى تارٌخ :   -  6

احمد دمحم عبد الحمٌد  الى: 5189توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22192423،  فى تارٌخ :   -  7

 بدوى االلفى وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم محمود عطٌة على عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  -  1

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226ل السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌ

سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه 

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

دمحم محمود عطٌة على عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  -  2

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

 محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

وكة للشركة نوع دمحم محمود عطٌة على عامر  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة الممل -  3

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه 

 1726برلم       22192423هر العمارى منفردا ، تارٌخ : وله حك التولٌع امام الش

دمحم محمود عطٌة على عامر  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  -  4

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه 

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  حسام محمود عطٌة على السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس -  5

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

السٌارة الموضحة بعالٌه  سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

حسام محمود عطٌة على السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  -  6

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791)ر ف ب  رلم 2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه 

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسام محمود عطٌة على السٌد  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة نوع  -  7

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

طٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود ع

 1726برلم       22192423وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

نوع حسام محمود عطٌة على السٌد  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة للشركة  -  8

سلٌندر  4( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة الموضحة بعالٌه 

 1726برلم       22192423منفردا ، تارٌخ : وله حك التولٌع امام الشهر العمارى 

مدحت محمود عطٌة على السٌد عامر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة  -  9

( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226للشركة نوع السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

سلٌندر سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة  4

 1726برلم       22192423الموضحة بعالٌه وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

ائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة مدحت محمود عطٌة على السٌد عامر  شركة مساهمة  ن -  12

( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226للشركة نوع السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

ء اجراءات بٌع السٌارة سلٌندر سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انها 4

 1726برلم       22192423الموضحة بعالٌه وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

مدحت محمود عطٌة على السٌد عامر  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة  -  11

( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226ندوق مغلك مودٌل للشركة نوع السٌارة شٌفرولٌة ص

سلٌندر سوالر لون ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة  4

 1726برلم       22192423الموضحة بعالٌه وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

مدحت محمود عطٌة على السٌد عامر  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  الموافمه باالجماع على بٌع السٌارة المملوكة  -  12

( 386761(موتور رلم )7127492( شاسٌة رلم )6791رلم )ر ف ب  2226للشركة نوع السٌارة شٌفرولٌة صندوق مغلك مودٌل 

ن ابٌض مع تفوٌض االستاذ دمحم محمود عطٌة عامر رئٌس مجلس االدارة فى انهاء اجراءات بٌع السٌارة سلٌندر سوالر لو 4

 1726برلم       22192423الموضحة بعالٌه وله حك التولٌع امام الشهر العمارى منفردا ، تارٌخ : 

رضا خطاب ٌونس الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع للشرٌكٌن  -  13

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا وذالن فٌما ٌخص تحمٌك غرض الشركة وممارسة نشاطها اما اعمال 

ء وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فٌجب موافمة جمٌع الشركاء شخصٌا كتابة على ان التصرف فى اصول الشركة من بٌع وشرا

ٌكون حك االلتراض من البنون للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فى سبٌل ذالن اتخاذ ماٌلزم ، تارٌخ : 

 13724برلم       22192424

رٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع للشرٌكٌن رضا خطاب ٌونس الصاوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  14

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنهما لانونا وذالن فٌما ٌخص تحمٌك غرض الشركة وممارسة نشاطها اما اعمال 

شركاء شخصٌا كتابة على ان التصرف فى اصول الشركة من بٌع وشراء وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فٌجب موافمة جمٌع ال

ٌكون حك االلتراض من البنون للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فى سبٌل ذالن اتخاذ ماٌلزم ، تارٌخ : 

 13724برلم       22192424

:  ، تارٌخ 2219/4/7فى  943نور عبداللطٌف فتحى دسولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  15

 14244برلم       22192427

    22192427، تارٌخ :  2219/4/7فى  943سامح مرزق سعد جٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  16

 14244برلم   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌك نور عبداللطٌف فتحى دسولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد/ دمحم عبداللطٌف فتحى البطر -  17

للغٌر وللبنون منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن عنوانها وفى حاله التصرفات المانونٌه 

االخرى من رهناو بٌع اصول او عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن وٌجوز 

فى حاله الحصول على لروض من البنون او بٌع اصول الشركه ولهما مجتمعٌن توكٌل او  للطرف الثالث ان ٌوكل الطرف االول

 14244برلم       22192427تفوٌض من ٌروة فى التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

 

ٌر سامح مرزق سعد جٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد/ دمحم عبداللطٌف فتحى البطرٌك للغ -  18

وللبنون منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن عنوانها وفى حاله التصرفات المانونٌه 

االخرى من رهناو بٌع اصول او عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه ٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن وٌجوز 

له الحصول على لروض من البنون او بٌع اصول الشركه ولهما مجتمعٌن توكٌل او للطرف الثالث ان ٌوكل الطرف االول فى حا

 14244برلم       22192427تفوٌض من ٌروة فى التعامل مع البنون ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972فاطمة احمد ابراهٌم سالمة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  19

 14249لم   بر    22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972فاطمة احمد ابراهٌم سالمة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  22

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972نسمه طلعت دمحم عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  21

 14249  برلم     22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972نسمه طلعت دمحم عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  22

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972دمحم سعد عفٌفى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  23

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى 972دمحم سعد عفٌفى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  24

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972فاطمة احمد ابراهٌم سالمة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  25

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972فاطمة احمد ابراهٌم سالمة  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  26

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972نسمه طلعت دمحم عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  27

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972نسمه طلعت دمحم عبد المادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  28

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972دمحم سعد عفٌفى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم  -  29

 14249برلم       22192412

، تارٌخ :  2219/4/12فى  972 سعد عفٌفى عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بتأشٌر رلم دمحم -  32

 14249برلم       22192412



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم شحاته غانم حامد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وكذالن التمثٌل امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  -  31

شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن االلتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع امامها للشرٌن والتعامل معها لل

 12471برلم       22192411المتضامن االول عصام السٌد الشاورى عاشور فمط دون غٌره من الشركاء ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع وكذالن التمثٌل امام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة دمحم شحاته غانم حامد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اال -  32

والتعامل معها للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن االلتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع امامها للشرٌن 

 12471برلم       22192411 المتضامن االول عصام السٌد الشاورى عاشور فمط دون غٌره من الشركاء ، تارٌخ :

عمر منصور عبد الحمٌد مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وكذالن التمثٌل امام الجهات الحكومٌة  -  33

والغٌر حكومٌة والتعامل معها للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن االلتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع 

برلم       22192411امامها للشرٌن المتضامن االول عصام السٌد الشاورى عاشور فمط دون غٌره من الشركاء ، تارٌخ : 

12471 

عمر منصور عبد الحمٌد مرسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع وكذالن التمثٌل امام الجهات الحكومٌة  -  34

كاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن االلتراض والرهن وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع والغٌر حكومٌة والتعامل معها للشر

برلم       22192411امامها للشرٌن المتضامن االول عصام السٌد الشاورى عاشور فمط دون غٌره من الشركاء ، تارٌخ : 

12471 

االدارة والتولٌع للشرٌن /عمرو عبدهللا اسماعٌل على والشرٌن/ عمرو عبدهللا اسماعٌل على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  35

دمحم عبدهللا اسماعٌل على والسٌد / عاطف عبدهللا اسماعٌل على مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االدارة والتولٌع مع كافه الجهات 

مع البنون وفتح الحسابات واالعتمادات  الحكومٌه وغٌر الحكومٌه واالفراد ومما ٌحمك اهداف الشركه ومصالحها ولهم حك التعامل

والتولٌع على الشٌكات مجتمعٌن او منفردٌن اما البٌع والرهن وااللتراض باسم الشركه ٌكون بموافمه الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن 

 14124برلم       22192411، تارٌخ : 

مجتمعٌن او منفردٌن حك االدارة ولهم حك التولٌع  جرجس سمٌر عبد هللا مرجان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌكٌن -  36

بأسم الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالفراد مما ٌحمك اهداف الشركة ومصالحها ولهم الحك فى التعامل مع 

بٌع او الرهن فٌكون بأجماع البنون وفتح الحسابات واالعتمادات وااللتراض والتولٌع على شٌكات بأسم الشركة فٌما عدا فى حاله ال

 13241برلم       22192414الشرٌكٌن معا ، تارٌخ : 

خالد احمد دمحم حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة وحك التولٌع :ٌكون حك االدارة والتولٌع للشركاء  -  37

بسنت خالد أحمد دمحم حماده مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة _ 3_احمد خالد احمد دمحم حماده2_خالد أحمد دمحم حماده 1المتضامنٌن 

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركة ومصالحها والنهوض بها وحك التعامل مع البنون وفتح 

نفردا ,فٌما عدا فى حالة بٌع الحسابات واالعتمادات .واما فى حاله التولٌع على الشٌكات وصرفها ٌكون الى من الشركاء الثالثة م

 11979برلم       22192415اصول الشركة وااللتراض والرهن فٌكون بأجماع الشركاء معا كتابة ، تارٌخ : 

خالد احمد دمحم حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة وحك التولٌع :ٌكون حك االدارة والتولٌع للشركاء  -  38

_ بسنت خالد أحمد دمحم حماده مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة 3_احمد خالد احمد دمحم حماده2لد أحمد دمحم حماده _خا1المتضامنٌن 

الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واالفراد فٌما ٌحمك اهداف الشركة ومصالحها والنهوض بها وحك التعامل مع البنون وفتح 

على الشٌكات وصرفها ٌكون الى من الشركاء الثالثة منفردا ,فٌما عدا فى حالة بٌع  الحسابات واالعتمادات .واما فى حاله التولٌع

 11979برلم       22192415اصول الشركة وااللتراض والرهن فٌكون بأجماع الشركاء معا كتابة ، تارٌخ : 

ولٌع و المسئولٌه المانونٌه و السٌد سباعً عبد الرحمن سباعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وٌكون حك االداره و الت -  39

المضائٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و الرسمٌه و غٌر الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ السٌد سباعً عبد 

الصفمات و الرحمن سباعً و السٌد / سعد رجب مسعود البلٌهً و كذا فً التعامل مع البنون و ابرام العمود بالنمد و االجل و ابرام 

فتح االعتمادات المستندٌه و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه فً جمٌع معامالتها و شراء جمٌع 

 6178برلم       22192415المواد والبضائع و المهمات و المنموالت مجتمعٌن ، تارٌخ : 

و شرٌن  وٌكون حك االداره و التولٌع و المسئولٌه المانونٌه و المضائٌه امام  سعد رجب مسعود البلٌهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  42

جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و الرسمٌه و غٌر الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ السٌد سباعً عبد الرحمن سباعً 



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العمود بالنمد و االجل و ابرام الصفمات و فتح االعتمادات  و السٌد / سعد رجب مسعود البلٌهً و كذا فً التعامل مع البنون و ابرام

المستندٌه و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه فً جمٌع معامالتها و شراء جمٌع المواد والبضائع 

 6178برلم       22192415و المهمات و المنموالت مجتمعٌن ، تارٌخ : 

امٌن هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وٌكون حك االداره و التولٌع و المسئولٌه المانونٌه و المضائٌه امام  ٌوسف سالم -  41

جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و الرسمٌه و غٌر الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ السٌد سباعً عبد الرحمن سباعً 

فً التعامل مع البنون و ابرام العمود بالنمد و االجل و ابرام الصفمات و فتح االعتمادات  و السٌد / سعد رجب مسعود البلٌهً و كذا

المستندٌه و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الغٌر الحكومٌه وتمثٌل الشركه فً جمٌع معامالتها و شراء جمٌع المواد والبضائع 

 6178برلم       22192415و المهمات و المنموالت مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السٌد سباعً عبد الرحمن سباعً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن اما االلتراض و رهن و بٌع اٌا من اصول  -  42

الشركه للنفس او للغٌر و كفاله اٌا من الشركات و االفراد لدي البنون فٌكون للشرٌن المتضامن /سالم امٌن سالم هالل منفردا و له 

 6178برلم       22192415عض ما ذكر ، تارٌخ : حك توكٌل الغٌر فً كل او ب

سعد رجب مسعود البلٌهً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او منفردٌن اما االلتراض و رهن و بٌع اٌا من اصول الشركه  -  43

منفردا و له حك للنفس او للغٌر و كفاله اٌا من الشركات و االفراد لدي البنون فٌكون للشرٌن المتضامن /سالم امٌن سالم هالل 

 6178برلم       22192415توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌوسف سالم امٌن هالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن اما االلتراض و رهن و بٌع اٌا من اصول الشركه  -  44

شرٌن المتضامن /سالم امٌن سالم هالل منفردا و له حك للنفس او للغٌر و كفاله اٌا من الشركات و االفراد لدي البنون فٌكون لل

 6178برلم       22192415توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  45

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256مد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم اشرف اح -  46

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  47

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  اشرف احمد -  48

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  49

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256حمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم اشرف احمد م -  52

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  51

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  دالٌا احمد محمود -  52

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  53

 657برلم       22192417



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  ت -  54

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  55

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256طة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌ -  56

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  57

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  58

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  59

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256روج بالتاشٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خ -  62

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  61

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256ٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاش -  62

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  63

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  64

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  65

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  66

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  67

 657برلم       22192417

تارٌخ : ،  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  68

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  69

 657برلم       22192417

تارٌخ : ،  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  72

 657برلم       22192417



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  71

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  72

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  73

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  74

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  75

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم اشرف  -  76

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  77

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256مد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم اشرف اح -  78

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  79

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  اشرف احمد -  82

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  81

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256ود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم دالٌا احمد محم -  82

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  83

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  دالٌا احمد محمود عسكر  -  84

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  85

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256سٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة ب -  86

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  87

 657برلم       22192417



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256ٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شر -  88

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  89

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256خروج بالتاشٌر رلم  دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  92

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  91

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشٌر رلم دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالت -  92

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  93

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  94

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  95

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  96

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  97

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  98

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  99

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  121

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  122

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  123

 657برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1256اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  124

 657برلم       22192417



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  125

عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض  اشرف احمد محمود احمد

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها 

 657برلم       22192417

اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  126

ت فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌا

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

و بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل ا

 657برلم       22192417

اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  127

بنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع ال

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657  برلم     22192417

اشرف احمد محمود احمد عسكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  128

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

ت واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدا

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  اشرف احمد محمود احمد عسكر  -  129

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

ا طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌره

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

التولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و -  112

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها 

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

شرف دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ ا -  111

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض 

    22192417ل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ومبانى الشركه او التناز

 657برلم   

دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  -  112

له كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن و

البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض 

    22192417ٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توك

 657برلم   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  -  113

التعامل مع البنون وااللتراض وحك احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه و

البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض 

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  -  114

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

راء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع والش

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  دالٌا احمد محمود -  115

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

ت وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارا

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

ة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف دالٌا احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدار -  116

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

ها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهداف

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

د/ اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌ -  117

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

تنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او ال

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  118

من وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضا

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له

 657برلم       22192417

دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  -  119

ه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشرك

البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض 

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف  -  122

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

لشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع وا

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   



 اخليةجهاز تنمية التجارة الد
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف دالٌا احمد محم -  121

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

ات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌار

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

ة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف دالٌا احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدار -  122

احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض وحك 

ها ونشاطها وحك بٌع ارض البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهداف

    22192417ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم   

/ اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد -  123

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

نازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او الت

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  124

وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض  اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

وكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له ت

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  125

والتعامل مع البنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه 

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  126

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

شراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع وال

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

د عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اٌهاب احمد محمو -  127

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

ات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌار

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

رة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اٌهاب احمد محمود عسكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدا -  128

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

فها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدا

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417
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اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  129

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

الت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واال

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌ -  132

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

لما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طا

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

لٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/ اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتو -  131

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

طها وحك بٌع وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشا

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

اشرف احمد محمود احمد عسكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  132

اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض 

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

زل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او التنا

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  133

له كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه والتعامل مع البنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن و

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

ٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توك

 657برلم       22192417

اٌهاب احمد محمود عسكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع والتمثٌل ٌكون للطرف الثالث السٌد/  -  134

لتعامل مع البنون وااللتراض اشرف احمد محمود احمد عسكر الشرٌن المتضامن وله كافه الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه وا

وحك البٌع والشراء للمعدات واالالت والمواد الخام والسٌارات وغٌرها طالما كانت باسم الشركه وضمن اهدافها ونشاطها وحك بٌع 

ارض ومبانى الشركه او التنازل عن اى من مرافمها العمومٌه كما ٌحك له توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 657برلم       22192417

شركة تضامن  مدٌر فرع  االدارة والتولٌع لٌصبح   2219/4/17فى  1262اٌمن نبٌل حسٌن فرج ) خروج بالتاشٌر رلم  -  135

للشرٌن المتضامن حمدى محمود عبدالحى منفردا وله حك توكٌل الغٌر واالستدانه والتعامل وااللتراض من البنون والرهن وحك 

حك التوكٌل فى التولٌع وصرف الشٌكات فى كل ما سبك والجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وشركات لطاع االعمال كفاله الغٌر وله 

 5677برلم       22192417والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

 شركة تضامن  مدٌر فرع  االدارة والتولٌع لٌصبح  2219/4/17فى  1262اٌمن نبٌل حسٌن فرج ) خروج بالتاشٌر رلم  -  136

للشرٌن المتضامن حمدى محمود عبدالحى منفردا وله حك توكٌل الغٌر واالستدانه والتعامل وااللتراض من البنون والرهن وحك 

كفاله الغٌر وله حك التوكٌل فى التولٌع وصرف الشٌكات فى كل ما سبك والجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وشركات لطاع االعمال 

 5677برلم       22192417والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

حمدى محمود عبدالحى سٌد  شركة تضامن  مدٌر فرع  االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حمدى محمود عبدالحى  -  137

منفردا وله حك توكٌل الغٌر واالستدانه والتعامل وااللتراض من البنون والرهن وحك كفاله الغٌر وله حك التوكٌل فى التولٌع 
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ات فى كل ما سبك والجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وشركات لطاع االعمال والمطاع الخاص ، تارٌخ : وصرف الشٌك

 5677برلم       22192417

حمدى محمود عبدالحى سٌد  شركة تضامن  مدٌر فرع  االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن حمدى محمود عبدالحى  -  138

ستدانه والتعامل وااللتراض من البنون والرهن وحك كفاله الغٌر وله حك التوكٌل فى التولٌع منفردا وله حك توكٌل الغٌر واال

وصرف الشٌكات فى كل ما سبك والجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وشركات لطاع االعمال والمطاع الخاص ، تارٌخ : 

 5677برلم       22192417

شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج بالتاشٌر رلم   2219/4/17فى  1262اٌمن نبٌل حسٌن فرج ) خروج بالتاشٌر رلم  -  139

 5677برلم       22192417، تارٌخ :  2219/4/17فى  1262

شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج بالتاشٌر رلم   2219/4/17فى  1262اٌمن نبٌل حسٌن فرج ) خروج بالتاشٌر رلم  -  142

 5677برلم       22192417، تارٌخ :  2219/4/17فى  1262

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1262حمدى محمود عبدالحى سٌد  شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج بالتاشٌر رلم  -  141

 5677برلم       22192417

، تارٌخ :  2219/4/17فى  1262حمدى محمود عبدالحى سٌد  شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج بالتاشٌر رلم  -  142

 5677برلم       22192417

عبد هللا دمحم عثمان اسماعٌل محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الطرف االول الشرٌن المتضامن الحك وحده منفردا  -  143

فى االلتراض والرهن من البنون والتولٌع على المستندات الخاصه بذلن واستالم المبالغ الممترضه والتعامل مع البنون المصرٌة 

 12694برلم       22192422لشركة ، تارٌخ : والسحب واالٌداع من حساب ا

، تارٌخ :  2219/4/23فى 1116دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  144

 5189برلم       22192423

، تارٌخ :  2219/4/23 فى1116دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  145

 5189برلم       22192423

، تارٌخ :  2219/4/23فى 1116دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  146

 5189برلم       22192423

، تارٌخ :  2219/4/23فى 1116رلم احمد دمحم عبد الحمٌد بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر  -  147

 5189برلم       22192423

، تارٌخ :  2219/4/23فى 1116احمد دمحم عبد الحمٌد بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  148

 5189برلم       22192423

، تارٌخ :  2219/4/23فى 1116خروج بالتأشٌر رلم   احمد دمحم عبد الحمٌد بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  149

 5189برلم       22192423

دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم عبد  -  152

والصالحٌات الدارة الشركة وله كذلن حك تمثٌل الشركة الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات 

لدى البنون والتولٌع على كافة المعامالت المصرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات 

الشركة منفردا ، تارٌخ :  التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول

 5189برلم       22192423

دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم عبد  -  151

كة وله كذلن حك تمثٌل الشركة الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات والصالحٌات الدارة الشر
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لدى البنون والتولٌع على كافة المعامالت المصرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات 

:  التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ

 5189برلم       22192423

دمحم فؤاد على ابراهٌم جالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم عبد  -  152

لشركة الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات والصالحٌات الدارة الشركة وله كذلن حك تمثٌل ا

لدى البنون والتولٌع على كافة المعامالت المصرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات 

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 5189برلم       22192423

احمد دمحم عبد الحمٌد بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم  -  153

عبد الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات والصالحٌات الدارة الشركة وله كذلن حك تمثٌل 

والتولٌع على كافة المعامالت المصرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات  الشركة لدى البنون

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 5189برلم       22192423

دمحم عبد الحمٌد بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم  احمد -  154

عبد الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات والصالحٌات الدارة الشركة وله كذلن حك تمثٌل 

فة المعامالت المصرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات الشركة لدى البنون والتولٌع على كا

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 5189برلم       22192423

بدوى االلفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد /احمد دمحم  احمد دمحم عبد الحمٌد -  155

عبد الحمٌد بدوى االلفى وله حك تمثٌل الشركة امام الغٌر وله كافة السلطات والصالحٌات الدارة الشركة وله كذلن حك تمثٌل 

صرفٌه اٌا كان نوعها بما فٌها فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والطلبات الشركة لدى البنون والتولٌع على كافة المعامالت الم

التسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌة كما ان له حك االلتراض بضمان اصول الشركة وبٌع اصول الشركة منفردا ، تارٌخ : 

 5189برلم       22192423

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او  احمد عرالى عبد الرحمن ابراهٌم شعبان  -  156

منفردٌن ولهم الحك فى توكٌل الغٌر بالسحب وصرف الشٌكات من البنون والتولٌع على عمود االلتراض من البنون مجتمعٌن او 

كة كالبٌع او الرهن او غٌر ذلن من منفردٌن على انه ال ٌجوز الى منهما التصرف بأى نوع من انواع التصرفات فى اصول الشر
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 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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