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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن محل  246636برلم  25105151، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،   عالء عبدالؽفار دمحم عثمان  ، تاجر -  1

 امتداد ش المطار البراجٌل اوسٌم 6مشوٌات ، بجهة : 

عن مكتب  246654برلم  25105153، لٌد فى  12555.555دمحم طلعت فتحى عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 اكتوبر البراجٌل 6رحالت ، بجهة : ش 

عن تورٌدات  246651برلم  25105153، لٌد فى  15555.555عاشور سعد دمحم مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش السالم عمرانٌه 32عمومٌه ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  215161برلم  25105153، لٌد فى  5555.555تامر دمحم سعٌد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 فٌصل-ش دمحم كمال كفر ؼطاطً 12رلم ، بجهة : 

عن تورٌد  246050برلم  25105115، لٌد فى  15555.555ٌوسؾ شعبان عبدالتواب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ناهٌا بوالق الدكرور -لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع فاروق حرب 

عن محل بالي  246055برلم  25105150، لٌد فى  15555.555بشٌر احمد نجٌب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش سٌد الجوٌلً عدوي سلٌم ع غ العمرانٌه 3ستٌشن ، بجهة : 

مكتب عن  246010برلم  25105115، لٌد فى  15555.555عماد مرزوق بخٌت للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش االمانه من مسبن الزهر وراق الحضر الوراق 23تورٌدات مالبس جمله ، بجهة : 

عن تورٌد اجهزه  246061برلم  25105116، لٌد فى  15555.555مٌنا ولٌد عبداالحد نعوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22ومالبس ومستلزمات رٌاضٌه ، بجهة : 

عن محل  241541برلم  25105121، لٌد فى  15555.555ود سعٌد ذكً عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  0

 ش ابراهٌم رمضان ناهٌا بوالق الدكرور 56مجوهرات ، بجهة : 

عن مكتب  241544برلم  25105122، لٌد فى  15555.555حازم دمحم جاب هللا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 حالت ونمل عمال ، بجهة : الكوم االحمر م اوسٌمر

عن كوفً شوب  241566برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم علً حسٌن دردٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش احمد محمود من ش عمر بن العاص المطبعه فٌصل 6فٌما عدا استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن  241515برلم  25105125، لٌد فى  15555.555عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء سعد معوض احمد  -  12

 ش احمد ابراهٌم ناهٌا بوالق الدكرور 16تورٌد اكسسوار حرٌمً ، بجهة : 

عن مكتب نمل  246651برلم  25105153، لٌد فى  12555.555دمحم محمود كامل عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 اوسٌم -ش عترٌس خلٌل طرٌك البراجٌل  11:  عمال ، بجهة

عن مكتب رحالت  246653برلم  25105153، لٌد فى  12555.555رزق انور دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 اوسٌم -البراجٌل  -ش انور السادات  46ونمل بري ، بجهة : 

عن مكتب  246646برلم  25105153، لٌد فى  55555.555اله ،  دمحم عبدهللا دمحم دمحم رسالن  ، تاجر فرد ، رأس م -  15

 ش سٌد عبدالعاطً من ش المدرسه االعدادٌه وراق العرب الوراق 3تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن اٌجار  246611برلم  25105156، لٌد فى  15555.555محمود سعودي عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 1بجهة :  وبٌع السٌارات ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  246612برلم  25105151، لٌد فى  15555.555نانسً عاطؾ عدلً عزٌز جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اكتوبر الطالبٌه العمرانٌه 6ش  56مكتب رحالت ، بجهة : 

عن التمنٌه  246663برلم  25105156فى ، لٌد  15555.555احمد دمحم النادي الراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 البشرٌه فً مجال التدرٌب على الرسوم الهندسٌه للمنتجات ، بجهة : شارع المصطفى _الحفرٌه _بشتٌل _اوسٌم _مركز اوسٌم

عن  246021برلم  25105150، لٌد فى  12555.555عبدالسالم صابر ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 ش عزبه االبوز منشاه المناطر 12عهد نمل العمال ورحالت ، بجهة : بهرمس رلم مكتب مت

عن  246026برلم  25105111، لٌد فى  55555.555الشٌماء مرعً عبدالرسول عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 زهور العمرانٌهش دمحم مرسً من ش الممدم دمحم طه من خاتم المرسلٌن ال 31تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مصنع  210346برلم  25105116، لٌد فى  155555.555عبد هللا دمحم عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لتصنٌع الفالتر ومحطات المٌاه ووحدات الطاله الشمسٌه ، بجهة : شارع مصرؾ جالل المربع البحرى اخر فٌصل

عن مكتب تورٌد  241555برلم  25105116، لٌد فى  15555.555د ، رأس ماله ،  نورا السٌد سعد رمضان  ، تاجر فر -  22

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع ابراهٌم المصرى 

عن  241556برلم  25105124، لٌد فى  255555.555انطٌونٌوس صفوت سعٌد عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ة : ش ابوالعال اللبان من ش جمال عبدالناصر عزبه المفتً الوراقمصنع مالبس ، بجه

 241510برلم  25105125، لٌد فى  15555.555محمود عبدالمجٌد عبدالسالم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش الخبر السعٌد وراق الحضر الوراق 4عن مكتب تورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : 

عن محل بٌع  246666برلم  25105154، لٌد فى  35555.555حازم احمد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  25

 ش بابل الدلً 11مواد ؼذائٌه جمله وتجزئه ، بجهة : 

عن مكتب  246664برلم  25105156، لٌد فى  5555555.555دمحم اسامه دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ت ، بجهة : شارع دمحم نافع مماوال

عن مكتب  246664برلم  25105156، لٌد فى  5555555.555دمحم اسامه دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -مماوالت ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن محل  246661برلم  25105156، لٌد فى  15555.555د ، رأس ماله ،  ابراهٌم راشد ابراهٌم صافى  ، تاجر فر -  26

 بوالق الدكرور -شارع ناهٌا 136المشه ومنسوجات ، بجهة : 

عن تنظٌم حفالت  246056برلم  25105150، لٌد فى  55555.555دمحم صالح دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

الشٌخ متولً  4واصدار المجالت وبعدالحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : شمه رلم  ودعاٌه واعالن فٌما عدا االنترنت 

 الشعراوي متفرع من ش العم فٌصل

عن مطعم  246025برلم  25105150، لٌد فى  55555.555دمحم صالح دمحم البسٌونً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مً بجوار كوبري الترب منشاه المناطروكافٌترٌا وتٌن اوي ، بجهة : المنصورٌه العمو

عن لطع ؼٌار  246060برلم  25105115، لٌد فى  55555.555بسمه سامً سمعان تمساح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 سٌارات ، بجهة : ش امٌر االسكندرانً من ش كورنٌش النٌل وراق العرب الوراق

عن  246022برلم  25105115، لٌد فى  55555.555س ماله ،  مدحت دمحم عوض عوض علً  ، تاجر فرد ، رأ -  32

 الدلً 3ش اٌران الدور  22خدمات فنٌه ودعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

ئر ، عن بماله وسجا 246041برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عمر دمحم محمود علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش امتداد شالب البصراوي المنٌره الؽربٌه امبابه 36بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  246060برلم  25105116، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالحمٌد دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش جمال عبدالناصر امتداد كوبري احمد عرابً امبابه 1تصدٌر ، بجهة : 

عن  246056برلم  25105114، لٌد فى  55555.555وائل عبد الحافظ ابو بكر حراجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش حسٌن دمحم 

عن خدمات  246013لم بر 25105115، لٌد فى  15555.555احمد فاٌز علً عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش الملن فٌصل الدور الثانً الهرم 252بٌئٌه ومكافحه حشرات ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  241534برلم  25105121، لٌد فى  55555.555احمد ٌاسر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش عبدالرازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرور

عن بٌوتً سنتر  241536برلم  25105121، لٌد فى  15555.555اٌه حماده دمحم دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ، بجهة : ش دروٌش البراجٌلً ناهٌا بوالق الدكرور

مواد  عن بٌع 241554برلم  25105124، لٌد فى  12555.555اسماء نجٌب حسن الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 ؼذائٌه ، بجهة : ش مسجد الجوهره م كرداسه

عن مكتب  241545برلم  25105122، لٌد فى  15555.555هند دمحم عبدالمجٌد عشماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : الكوم االحمر م اوسٌم

عن مالبس خان  241560برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم فتحً احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الخلٌلً ، بجهة : ش عبدالمجٌد موسً ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246643برلم  25105152، لٌد فى  555555.555انس عبدالمطلب علً مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه واستخدام تكنواوجٌا  6من المجموعه  36والفمره  10توكٌالت تجارٌه واستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 ش اٌران الدلً 5السوائل الذكٌه فً التشخٌص والعالج وتخزٌن المٌاه البارده فً محطات التكٌٌؾ المركزي ، بجهة : 

ن تورٌدات ع 246616برلم  25105156، لٌد فى  15555.555امٌر فوزي حسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مساكن العالمٌن جامعه الماهره بوالق 12عمومٌه وتورٌد مستلزمات فنادق ، بجهة : 

عن تجاره  246610برلم  25105156، لٌد فى  15555.555ولٌد دمحم علً مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش الجوهره وراق الحضر الوراق 16رولمان بلً مستعمل ، بجهة : 

عن  246054برلم  25105150، لٌد فى  5555.555نورالدٌن للمنظفات الصناعٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مؤسسه -  45

 بٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : ش السوٌمه طناش الوراق

عن بٌع  246016برلم  25105115، لٌد فى  15555.555محمود ابوالفتٌان محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ش حسن عبدالعزٌز الرشاح زنٌن بوالق الدكرور 1ؼٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : لطع 

عن مصنع  246012برلم  25105115، لٌد فى  55555.555تامر حربً لدٌس لداس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش عبدالعزٌز حمدي وراق العرب الوراق 6مالبس ، بجهة : 

عن تسوٌك  246036برلم  25105111، لٌد فى  5555.555ر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى سرى دمحم على  ، تاج -  46

 العمرانٌة -ش محى الدٌن على من ش عز الدٌنعمر اسباتس ؼرفة بجوار الحمام  14عمارى ، بجهة : 

 عن 246030برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عمرو صالح الدٌن دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 بوالق الدكرور -ش احمد رجب من ش المصرؾ 1مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  241555برلم  25105111، لٌد فى  55555.555سٌد عبدالرحمن دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مماوالت عامه ، بجهة : ش الشٌخ محمود لطفً سمٌل اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل  241545برلم  25105121، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمال شاكر عبدالعزٌز  ،  -  51

 ش ذكً الدٌب بوالق الدكرور 46مجوهرات ، بجهة : 

عن  241516برلم  25105125، لٌد فى  15555.555الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  \السٌد عبدالكرٌم عبده عبد -  52

 شاه المناطر امبابهمكتب رحالت ، بجهة : جزاٌه مركز من

عن تسوٌك  246645برلم  25105153، لٌد فى  55555.555اسالم السٌد عبدالحمٌد بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش الفادي من الكوم االخضر فٌصل 20عماري ، بجهة : شمه بالدور االول فً 

عن  246665برلم  25105153، لٌد فى  55555.555محمود عالء فتحً عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مماوالت ، بجهة : ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246665برلم  25105156، لٌد فى  15555.555ناجى منصور عبد الحمٌد فرجانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 والق الدكرورب -مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : شارع احمد مؤمن من مساكن كفر طهرمس 

عن خردوات  246051برلم  25105150، لٌد فى  55555.555مجدي دمحم احمد حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 واكسسوارات ومهمات مكاتب ، بجهة : ش الجمهورٌه اوسٌم

عن اجهزه  246011برلم  25105115، لٌد فى  12555.555محمود علً حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 كهربائٌه ، بجهة : ش عمرو بن العاص من ش المعهد الدٌنً وراق العرب الوراق

عن التدرٌب  246023برلم  25105115، لٌد فى  55555.555عزٌزه دمحم شحاته الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

ش حسن موسً  1الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة :  وتنمٌه الموارد البشرٌه والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا االنترنت وبعد

 من ش االربعٌن الطوابك شمه بالدور الرابع فٌصل

عن  246046برلم  25105114، لٌد فى  55555.555حسن احمد عبد الحفٌظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 بوالق الدكرور -امام مصنع االدوٌة  ش ابراهٌم الهدى من ش ناهٌا 1تشطٌبات معمارٌة ، بجهة : رلم 

عن دعاٌه  246063برلم  25105115، لٌد فى  55555.555فاطمه السٌد حسن سالم ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بهش ابناء الكعٌمات االمام الؽزالً م غ امبا 53واعالن ومستلزماته ) فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت واالنترنت( ، بجهة : 

عن مماوالت  246006برلم  25105111، لٌد فى  15555.555رضا حسن سلٌمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 63عامه ، بجهة : 

عن معرض  241553برلم  25105111، لٌد فى  0555.555دمحم ابراهٌم دمحم منصور مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش فلسطٌن متفرع من خاتم المرسلٌن العمرانٌه الؽربٌه العمرانٌه 55سمعٌه وبصرٌه عدا خدمات الكمبٌوتر ، بجهة :  مصنفات

عن مطبعة  246062برلم  25105116، لٌد فى  15555.555رحمه خالد صادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الشهٌد عبد هللا من المومٌة العربٌة المنى امبابةشارع  5( ، بجهة : 2510لسنة  425)موافمة امنٌة رلم 

عن  241555برلم  25105124، لٌد فى  15555.555مصطفً احمد خمٌس احمد البرعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : ش سالمه الشاعر كرداسه

عن مكتب  241546برلم  25105122، لٌد فى  155555.555هٌثم هاشم عباس عبدالحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

تورٌدات عمومٌه وخدمات بترولٌه متعلمه باستكشاؾ البترول ولٌاس وتحلٌل التربه وتسجٌل بٌانات الطفله ونمل وتورٌد عماله 

ش لطعه الزهراء السبٌل مركز منشاه المناطر  2ما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة :  وتركٌب وصٌانه مواسٌر ونمل بٌانات االبار

 امبابه

عن  241566برلم  25105126، لٌد فى  15555.555احمد طه عبدالمعز هاشم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : كرداسه ش التوحٌد مركز كرداسه

عن مكتب مماوالت  246652برلم  25105153، لٌد فى  12555.555 السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم -  61

 م كرداسة -عمومٌة ، بجهة : ؼرب الترعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن اعمال  246644برلم  25105152، لٌد فى  25555.555ناصر شعبان حمزه دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش الملن فٌصل الطالبٌه فٌصل 365بالدور االول  2ت تجارٌه والتصدٌر ، بجهة : شمه كهرومٌكانٌكٌه وتوكٌال

عن  246660برلم  25105154، لٌد فى  55555.555منً هانم ابراهٌم محمود شماخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 التعاونً الهرمش االسكاتن  35تورٌدات للجهات الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص ، بجهة : 

عن بالي استٌشن  246656برلم  25105153، لٌد فى  55555.555علً حسن علً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن فٌصل 142، بجهة : 

عن  246661برلم  25105154، لٌد فى  5555.555شعبان دسولى عبد الؽفار عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -متعهد نمل عمال ، بجهة : شارع الجمهورٌة 

عن ورشه  246600برلم  25105156، لٌد فى  155555.555وائل نادى عٌاد بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الوراق -وراق العرب -جزٌره دمحم -مالبس ، بجهة : طرٌفه

عن مماوالت عامه  246666برلم  25105156، لٌد فى  55555.555اله ،  عمرو دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  13

 بوالق الدكرور -ناهٌا -، بجهة : شارع دمحم الشرٌؾ

عن بٌع  246020برلم  25105111، لٌد فى  55555.555ابراهٌم مراد ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش االعتماد م غ امبابه 11ذهب ، بجهة : 

عن مكتب  246064برلم  25105115، لٌد فى  15555.555هانً محمود عبدالعظٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 مالبس اطفال ، بجهة : ش ابراهٌم المصري ناهٌا بوالق الدكرور

عن تجاره  246001برلم  25105116، لٌد فى  15555.555طارق دمحم الزٌتً عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246055برلم  25105114، لٌد فى  4555.555محمود جمال عنانى عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 العجوزة -شارع احمد عرابى 31توكٌالت تجارٌة ، بجهة : رلم 

عن  246053برلم  25105114، لٌد فى  5555.555ول عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عارؾ عبدالرس -  16

 ش الفردوس من ش ترعه السواحل وراق الحضر الوراق 34محل تصوٌر مستندات ، بجهة : 

 عن مكتب 246061برلم  25105116، لٌد فى  12555.555عمر صالح ٌمانً صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

اكتوبر البراجٌل  6تورٌد وتوزٌع ادوات ومستحضرات التجمٌل والمسحضرات الطبٌه ماعدا تجاره و تصنٌع االدوٌه ، بجهة : ش 

 اوسٌم

عن مكتب  241512برلم  25105116، لٌد فى  15555.555ٌاسر عمر عمر ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 طر امبابهرحالت ، بجهة : ام دٌنار م منشاه المنا

عن تورٌد  241564برلم  25105124، لٌد فى  15555.555وائل طارق ٌوسؾ عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش عبدالرازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرور 26شٌش حصٌره والمونتال ، بجهة : 

عن تورٌد و  246655برلم  25105153فى ، لٌد  12555.555سعد سالم عبد الرحمن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 كرداسة -بٌع مستلزمات طبٌة ، بجهة : ش السوق المدٌم 

عن تصدٌر  246663برلم  25105154، لٌد فى  15555.555دمحم عصام دمحم عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مالبس جاهزه ، بجهة : ش الشناوي كرداسه

عن ورشة  241550برلم  25105116، لٌد فى  155555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  رومانى نصرى معوض  ،  -  64

 الوراق -اكتوبر وراق العرب  6ش السالم من ش  4مالبس ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  241551برلم  25105116، لٌد فى  155555.555نسٌم جدعون ٌعموب عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بالدور التاسع المهندسٌن 33ش عدنان المدنً شمه  35تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  241540برلم  25105124، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن سٌد حسن سٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش عبدالعزٌز الحاج علً برن الخٌام كرداسه 1ورشه تصنٌع اثاث ، بجهة : 

عن ورشه مالبس ،  241551برلم  25105124، لٌد فى  55555.555س ماله ،  كرٌم سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  61

 ش علً بن ابً طالب من شارع العروبه وراق العرب /الوراق 3بجهة : 

 241556برلم  25105124، لٌد فى  55555.555شرٌهان محسن عبد السالم عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الوراق -وراق العرب  -، بجهة : كفر السلمانٌة عن تورٌدات مواد اطفاء 

عن مركز  246636برلم  25105151، لٌد فى  15555.555اٌمان سلطان احمد عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ش احمد رمضان طالبٌه العمرانٌه 4تدرٌب وتنمٌه المهارات فٌما عدا االنترالنت ، بجهة : 

عن محل  246662برلم  25105153، لٌد فى  15555.555جلٌل عبدالكافً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمعه عبد ال -  05

 المشه ومنسوجات ، بجهة : ش ابراهٌم المصري ناهٌا بوالق الدكرور

ب عن تورٌد وتركٌ 246016برلم  25105115، لٌد فى  55555.555دمحم احمد دمحم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 15االت ومعدات كهربائٌه ومٌكانٌكٌهه وكهرومٌكانٌكٌه واجهزه معامل والموازٌن والخدمات االنظمه الصناعٌه وصٌانتها ، بجهة : 

 ش صالح الدٌن الكٌت كات امبابه

متعهد عن مكتب  246614برلم  25105156، لٌد فى  5555.555مها احمد فؤاد دمحم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 نمل عمال ، بجهة : عزبه التراسٌن بنً سالمه منشاه المناطر امبابه

عن تورٌد  246035برلم  25105111، لٌد فى  15555.555شٌرٌن كرم علً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22مستحضرات التجمٌل ، بجهة : 

عن مكتب  246055برلم  25105150، لٌد فى  15555.555زٌنب دمحم عبدالمادر علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 متعهد نمل عمال ، بجهة : ش ابو رواش ابولرن اوسٌم الزٌدٌه

والت عامه ، عن مما 246065برلم  25105116، لٌد فى  15555.555وائل سعد نعٌم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  246054برلم  25105114، لٌد فى  55555.555طاهر عادل حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ش الهرم الهرم 331فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ، بجهة : 

 241516برلم  25105116، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالمنعم الكحالوي عبدالمنعم المتولً  ،  -  01

 الهرم 50ش الهرم احناتون مول الدور االول محل  363عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن تجاره  241516برلم  25105125، لٌد فى  25555.555محمود سعٌد حامد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ش محمود انور المطبعه فٌصل 1ؽسله سٌارات ، بجهة : سٌارات وم

عن مكتب  241564برلم  25105125، لٌد فى  25555.555علً عثمان احمد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 رحالت ، بجهة : ش الشٌخ حنفً الجندي كرداسه

عن بٌع  241542برلم  25105122، لٌد فى  55555.555شرٌؾ صالح عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 40االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  246635برلم  25105151، لٌد فى  15555.555محمود احمد الدٌب دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

ش  1عدا االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة :  الداره لاعات االفراح والمطاعم والكافتٌرٌات والمالهً ) فٌما

 عبدالرحمن من ترعه االخالص الطالبٌه العمرانٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  246611برلم  25105154، لٌد فى  55555.555احمد دمحم دمحم محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش ابراهٌم محروس متفرع من الطرٌك العمومً برطس اوسٌم 1هة : عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ورصؾ طرق وحفر تربه ، بج

 246035برلم  25105111، لٌد فى  45555.555عبد المجٌد رمضان احمد عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ش المنصور ؼنام اوسٌم 2عن ممله ، بجهة : 

عن  246041برلم  25105111، لٌد فى  12555.555اله ،  عمر نور الدٌن دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس م -  154

 ش ابو سعده من ش سعد زؼلول كرداسه 4تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  246051برلم  25105150، لٌد فى  15555.555دمحم صالح عبدالجواد عبدالمعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 د ربٌع طناش الوراقمكتب رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : اوال

عن ممله  246014برلم  25105115، لٌد فى  15555.555مدحت كمال عبدالعاطً باظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 أ ش الثروه المعدنٌه هضبه االهرام الهرم 321، بجهة : 

عن مماوالت  246015برلم  25105150، لٌد فى  15555.555عمار محمود حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش عبدالخالك عفٌفً ش جمال عبدالناصر بوالق الدكرور 11سباكه ، بجهة : 

عن  246042برلم  25105111، لٌد فى  555555.555عساؾ بن حمدٌن ممحم العتٌبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش خالد امٌن التعاون الهرم 31تصدٌر ، بجهة : 

عن  246043برلم  25105111، لٌد فى  55555.555د مصطفً عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً احم -  150

ش عبدالعال السوهاجً من  1لطع ؼٌار وصٌانه كمبٌوتر ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

 ترعه الزمر بوالق الدكرور

عن  246056برلم  25105114، لٌد فى  255555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم صفوت اسماعٌل ٌوسؾ  ، -  115

 ش عمارات ابوالفتوح الطالبٌه الهرم 30تسوٌك الورق والمطبوعات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت و االنترنت( ، بجهة : 

عن بٌع  246066برلم  25105116ى ، لٌد ف 12555.555اٌمن مجدي عبدالعظٌم لرنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سندوتشات كبده بلدي ، بجهة : ش الوحده كرداسه

عن  246014برلم  25105115، لٌد فى  15555.555عبدالحمٌد حسن ابراهٌم الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش ابراهٌم ابوخلٌل المعتمدٌه كرداسه 1مكتب تورٌد برسٌم وتبن ، بجهة : 

عن استثمار  246065برلم  25105116، لٌد فى  55555.555بده عمر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  113

وتسوٌك عماري ومماوالت عامه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 الدلً 1ش السد العالً الدور االرضً شمه  35

عن  246005برلم  25105116، لٌد فى  15555.555د ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احم -  114

ش السودان الدور  211االستشارات فً مجال الطباعه وطباعات المنسوجات فٌما عدا االنترنت والمالبس العسكرٌه ، بجهة : 

 المهندسٌن 4الثانً شمه رلم 

عن  241552برلم  25105111، لٌد فى  45555.555ود مرعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سمٌر محمود محم -  115

 ش عبدالحمٌد حبشً من ش الملكهه ناظلً بوالق الدكرور 1العاب بالي استٌشن ، بجهة : 

دورات عن  241515برلم  25105116، لٌد فى  55555.555جمٌل علً عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش ثروت ناصٌه ش الدلً الدرو الرابع الدلً 16تدرٌبٌه فً اللؽات ، بجهة : 

عن مكتب  241553برلم  25105124، لٌد فى  12555.555رمضان سامً عبدالرؤوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 رحالت ونمل عمال ، بجهة : ش النادي البراجٌل اوسٌم

عن توزٌع  241565برلم  25105125، لٌد فى  55555.555دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم محمود عبدالرحٌم  -  116

 ش انس بن مالن المهندسٌن 24االعشاب والمكمالت الؽذائٌه وتوزٌع المستحضرات الطبٌه وتصنٌعهم لدي الؽٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن معرض  246630برلم  25105152فى ، لٌد  55555.555فاطمة رجب احمد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 م اوسٌم -البراجٌل -للسرامٌن ، بجهة : ش ابو طالب العربى 

عن  246641برلم  25105152، لٌد فى  355555.555االمٌن للنباتات الطبٌه والعطرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 العمرانٌه الؽربٌه ابراج شركه النصر ش شكري 1زراعه نباتات طبٌه وعطرٌه ، بجهة : 

 246650برلم  25105153، لٌد فى  15555.555عبدالكرٌم خلؾ عبدالسمٌع عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عن محل المشه ومنسوجات ، بجهة : ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246615برلم  25105156، لٌد فى  155555.555اسالم عبدالفتاح مصطفً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش الصنادٌلً 116مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن عالفه  246606برلم  25105156، لٌد فى  15555.555مودى صفوت نصر واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 الوراق -وراق العرب -شارع مدرسه النجاح 1: وبماله ، بجهة 

برلم  25105150، لٌد فى  55555.555دمحم نصر الدٌن عثمان منظور الحمزاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

ش فخري من ش الشهٌد  دمحم  2عن مماوالت عمومٌه وتورٌد وتركٌب الواح الطاله الشمسٌه ، بجهة : عمار رلم  246052

 ٌم المتناوي البدرشٌنعبدالكر

عن  246666برلم  25105156، لٌد فى  15555.555رجب شلمامى عبد الحمٌد فرجانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بوالق الكرور -ناهٌا -مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : شارع دمحم حسٌن

عن  246616برلم  25105156، لٌد فى  25555.555احمد رجب مبرون عبدالونٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 تجاره االدوات الكهربائٌه ، بجهة : ش المعهد الدٌنً نكال منشاه المناطر

عن استثمار  246036برلم  25105111، لٌد فى  15555.555دمحم فوزي عامر عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 نٌهش مدٌنه النصر عمرا 44عماري ومماوالت ، بجهة : 

عن  246660برلم  25105156، لٌد فى  55555.555هبه دمحم المهدي عبدالخالك مصبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ش صالح الدٌن السالم الكٌتكات امبابه 2مؽسله مالبس ، بجهة : 

عن استثمار  246056رلم ب 25105150، لٌد فى  55555.555دسولً دمحم هاشم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 ش صالمه الراضً ارض اللواء بوالق الدكرور 2عماري ، بجهة : ش السالم 

عن تورٌدات  246065برلم  25105115، لٌد فى  15555.555تامر نبٌل سٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عمومٌه ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن  246051برلم  25105115، لٌد فى  15555.555راهٌم السٌد عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن اب -  131

 وراق العرب -محل مالبس جاهزه ، بجهة : شارع السٌره الدمحمٌه 

عن صٌانة  246031برلم  25105115، لٌد فى  155555.555عزٌز زكرٌا زاٌد بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 امبابة -م العمال  -ٌارات ، بجهة : شارع العامل االول س

عن مستلزمات  241511برلم  25105116، لٌد فى  55555.555اٌمان نبوي علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ح فتحً من ش بورسعٌد ش المطار المنٌره الؽربٌه امبابه 21طبٌه ، بجهة : 

عن بٌع اجهزه  241510برلم  25105116، لٌد فى  65555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم مصطفً رباح سٌؾ  ، -  134

 ش مدرسه طابا امتداد الوحده المنٌره الؽربٌه امبابه 10كهربائٌه ، بجهة : 

عن مخبز بلدي ،  241524برلم  25105121، لٌد فى  45555.555صالح دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش التوحٌد من ش عدوي سلٌم ع غ العمرانٌه 5جهة : ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تاجٌر  241526برلم  25105121، لٌد فى  5555.555هٌثم محمود عبدالرحٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 ب ش احمد عرابً المهندسٌن 05سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  241562برلم  25105125، لٌد فى  15555.555أس ماله ،  احمد عبدالحفوظ فضل عباس  ، تاجر فرد ، ر -  131

 بوالق الدكرور 6ش فرست مول محل رلم  3مالبس حرٌمً ، بجهة : 

عن بٌع طرح  241563برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم علً دمحم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 الق الدكروربو 61فرست مول محل رلم  3محجبات ، بجهة : 

عن محل  241563برلم  25105124، لٌد فى  15555.555هشام سالم ابوهالل دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 ش عطٌه العمرانٌه 4مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  246656برلم  25105153، لٌد فى  55555.555دمحم فؤواد سلٌمان البرجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ماوالت ، بجهة : ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرورم

عن بٌع  246661برلم  25105153، لٌد فى  15555.555منٌا رشدي بشري مسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 سجائر محلً ومستورده ، بجهة : ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

عن تجاره  246012برلم  25105115، لٌد فى  15555.555أس ماله ،  رضا حسن دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، ر -  142

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الماكٌنات ومعدات المصانع ، بجهة : شارع دمحم الشرٌؾ

عن  246065برلم  25105115، لٌد فى  15555.555انور عنتر عبداللطٌؾ عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 امبابه-االمام الؽزالى -شارع ابى عبد الرحٌم  21، بجهة :  تجاره مواد ؼذائٌه

عن  246045برلم  25105111، لٌد فى  155555.555سعٌد فاٌز حسب هللا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش ترعه بشتٌل بجوار جامع فلفل بشتٌل 26مصنع مفروشات ، بجهة : 

عن استشارات  246055برلم  25105114، لٌد فى  15555.555د ، رأس ماله ،  احمد دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فر -  145

 ه البوابه الثانٌه حدائك االهرام الهرم 255ادارٌه وخدمات التسوٌك ، بجهة : 

عن مالبس  241543برلم  25105122، لٌد فى  15555.555احمد عبدهللا دمحم مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ش عثمان احمد عثمان عمرانٌه 1هة : جاهزه ، بج

عن  241552برلم  25105124، لٌد فى  12555.555مصطفً رشاد احمد عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 تورٌد مستلزمات مستحضرات التجمٌل ، بجهة : ش السوق المدٌم م كرداسه

عن مكتب  241511برلم  25105125، لٌد فى  15555.555 عارؾ احمد علً ابو عارؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  146

 نمل ومماوالت ، بجهة : ش الوحده الصحٌه منشاه المناطر امبابه

عن  255161برلم  25105122، لٌد فى  12555.555سٌد احمد عبد العزٌز عبد الباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 الشنباب البدرشٌنمماوالت عمومٌه ، بجهة : سٌدي على المؽربً 

عن  241561برلم  25105125، لٌد فى  5555.555عبدالرحمن اسماعٌل احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش عبدالرازق فراج الهرم 15دعاٌه واعالن ما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن مطعم  246635برلم  25105151، لٌد فى  15555.555سامح امٌل سلٌمان منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 د حدائك االهرام ش الثوره المعدنٌه الهرم 4وكافٌترٌا ، بجهة : 

عن  246631برلم  25105151، لٌد فى  25555.555دمحم عبدالمنجً عبدالموجود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش االندلس اوسٌم 4مكتب تاجٌر وصٌانه االلعاب الترفٌهٌه والبراموتور ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  246664برلم  25105154، لٌد فى  15555.555السٌد مدنً السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

ت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : مساكن سالٌه مطبوعات واعالنات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترن

 3مدخل  5الدور  0شمه  11مكً عماره 

عن  246601برلم  25105156، لٌد فى  155555.555جوزٌؾ زكرٌا وهبه بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 وراقال -وراق الحضر -شارع االمانه من شارع المسبن  13ورشه مالبس ، بجهة : 

عن تصدٌر  246033برلم  25105111، لٌد فى  15555.555مصطفً عبدالمؽٌث عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ، بجهة : ش عامر من ترعه زنٌن بوالق الدكرور

عن  246015برلم  25105115، لٌد فى  555555.555احمد عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 العجوزه 1ش الهادي الدور االرضً شمه  11تشؽٌل معادن ، بجهة : 

عن مصنع  246021برلم  25105150، لٌد فى  5555.555سٌد عبداللطٌؾ علً موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش نبٌل رستم امام مدرسه االورمان العمرانٌه 5مالبس ، بجهة : 

عن انتاج  246024برلم  25105150، لٌد فى  255555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه شفٌك علً شعبان  ،  -  156

 ش عبدالؽنً عبدهللا من التعاون الهرم 0سٌنمائً ) رٌجٌسٌر( ، بجهة : 

عن تجاره  246002برلم  25105116، لٌد فى  15555.555حازم عزت ٌحًٌ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 رامٌن ، بجهة : ش محمود البنا ناهٌا بوالق الدكرورادوات صحٌه وس

عن  246006برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عبدهللا محسن عبدهللا عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ش الملٌجً بوالق الدكرور 26تورٌد وتجاره االدوات الصحٌه ، بجهة : 

عن مكتب  246066برلم  25105116، لٌد فى  12555.555رد ، رأس ماله ،  ابوسرٌع حسٌن ابوسرٌع  ، تاجر ف -  161

 رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم

عن مكتب رحالت ،  246015برلم  25105115، لٌد فى  5555.555دمحم حسن السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بحٌرى وادى النٌل مٌت عمبة الدلىشارع على عفٌفى  4بجهة : 

عن مماوالت  241536برلم  25105121، لٌد فى  55555.555رامً ٌاسر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش بسطاوي عمران عبدالنعٌم امبابه

عن محل  241531برلم  25105121، لٌد فى  15555.555اسالم احمد زكً حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مجوهرات ، بجهة : ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق الدكرور

عن مكتب نمل  241515برلم  25105116، لٌد فى  55555.555اٌمن دمحم مصطفً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 المام الؽزالً المنٌره الؽربٌه امبابهش ابوبكر الصدٌك ش ا 13واٌجار معدات وتورٌدات عماله ، بجهة : 

عن مكتب  241514برلم  25105116، لٌد فى  5555.555عماد عزت محمود عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 متعهد نمل عمال ، بجهة : شارع الجمهورٌه اوسٌم  الزٌدٌه

عن تاجٌر  241512برلم  25105125لٌد فى  ، 15555.555احمد نادر شحاته دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش محمود ابو عٌسً بوالق الدكرور 6سٌارات ، بجهة : 

عن  246640برلم  25105153، لٌد فى  12555.555احمد ناجح زكرٌا عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مكتب رحالت ونمل برى ، بجهة : ش دمحم فرٌد من ش احمد عرابى البراجٌل

عن تجاره  246645برلم  25105152، لٌد فى  55555.555مراد ثابت وهبه توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 ش المحطه 31ادوات الصٌد بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  246665برلم  25105156، لٌد فى  55555.555دمحم احمد محً الدٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش ترعه جالل كوم بكار فٌصل ؼرفه من شمهه بالدور الثامن فٌصل 31استشارات فً مجال االحصاء ودعاٌه واعالن ، بجهة : 

عن مكتب  246601برلم  25105156، لٌد فى  55555.555عٌسى جاد حبٌب دوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بوالق الدكرور -ناهٌا -شارع عبده ؼراب مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة :

عن مصنع منتجات  246034برلم  25105111، لٌد فى  15555.555دمحم احمد دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش الزهراء عمرانٌه 35البالستٌن ، بجهة : 

عن  246013برلم  25105115لٌد فى  ، 55555.555محمود رشدى فنجرى صالحٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بوالق الدكرور -ناهٌا-شارع ابراهٌم مهدى  26مماوالت عامه ، بجهة : 

برلم  25105111، لٌد فى  15555.555الجندى لتجهٌز وتورٌد االؼذٌه والمشروبات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بوالق الدكرور -شحاته الجمل -شارع على خلٌل  36عن تجهٌز وتورٌد االؼذٌه والمشروبات ، بجهة :  246011

عن  246050برلم  25105150، لٌد فى  35555.555احمد فرٌد احمد سٌد مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش السلطان ابوالعال من ش جمال عبدالناصر المنٌب 16مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت  246062برلم  25105115، لٌد فى  55555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   سماح احمد ابراهٌم طبك  ، -  116

 بوالق الدكرور -شحاته الجمل  -، بجهة : شارع ابراهٌم رمضان 

عن  246025برلم  25105115، لٌد فى  5555.555رفعت علً ابراهٌم علً الشرلاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش هالل مدٌنه سٌتً اسباتس 4:  تسوٌك عماري ، بجهة

عن استثمار  246001برلم  25105111، لٌد فى  15555.555احمد صبري كامل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش عبدالؽنً حسن عمرانٌه 23عماري ومماوالت ، بجهة : 

عن تنظٌم  241554برلم  25105111لٌد فى ،  55555.555ابراهٌم السٌد طاهر جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ش محمود سابك الحناوي الهرم 24وتسوٌك المسابمات الرٌاضٌه والعملٌه واالعالمٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع  165515برلم  25105116، لٌد فى  55555.555جمال احمد ابو ضٌؾ سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 الهرم -الطالبٌة  -ش الدكتور حسن كامل 1منتجات الراتان ، بجهة : 

عن مكتب دعاٌه  241520برلم  25105121، لٌد فى  25555.555حسن دمحم حسن عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش الشٌخ حسنت عباس من ش مدرسه التجارٌه 3واعالن ، بجهة : 

عن شنط  241565برلم  25105125، لٌد فى  15555.555عباس فهمً عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بوالق الدكرور 15فرست مول محل رلم  3واحذٌه ، بجهة : 

عن  241561برلم  25105125، لٌد فى  15555.555لم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رمضان عبادي دمحم سا -  163

 بوالق الدكرور 65فرست مول محل رلم  3مالبس بٌبً ، بجهة : 

عن  246602برلم  25105156، لٌد فى  15555.555حسٌن سٌد حسٌن عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 امبابه -رع عمار من شارع دمحم عرفهشا 10تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  246605برلم  25105151، لٌد فى  25555.555احمد عبد المنعم حمزه فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 بوالق الدكرور -شحاته الجمل -شارع على خلٌل  26تورٌدات عمومٌه وخدمات البترول ، بجهة : 

عن استٌراد  246066برلم  25105115، لٌد فى  555555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسٌن ابوالٌزٌد احمد  ،  -  166

 ش البنفسج العمرانٌه الؽربٌه 11والتصدٌر ، بجهة : 

عن  246066برلم  25105115، لٌد فى  55555.555عبدالعال عبدالفتاح عبدهللا تركً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 دمحم عباس امتداد البصراوي م غ امبابه ش 15مصنع مالبس ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تصدٌر  246003برلم  25105116، لٌد فى  15555.555شٌماء دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ، بجهة : ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

عن  241045برلم  25105111، لٌد فى  15555.555رجب عبد الوهاب احمد حالوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 م امبابة -ورشة سباكة و برادة و حدادة ، بجهة : كومبرة ترعة المرٌوطٌة طرٌك ناهٌا 

عن  246016برلم  25105116، لٌد فى  255555.555سٌد عبد العلٌم بخٌت عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 ع عبد النبى مؽاورى من شارع الجمعٌة الزراعٌة بشتٌل البلد اوسٌممكتب مماوالت وتورٌدات ، بجهة : شار

عن  241526برلم  25105121، لٌد فى  555555.555عالء طلعت بؽدادي الساري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 ش مصطفً البان ارض اللواء بوالق الدكرور 25استٌراد وتصدٌر وشحن دولً ، بجهة : 

عن تدرٌب  241521برلم  25105121، لٌد فى  15555.555لً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خلؾ ع -  102

 ش فتحً الشٌمً من ش ابوزٌد بدر العشرٌن فٌصل 2واستشارات تربوٌه و علمٌه ، بجهة : 

عن تنظٌم  241525برلم  25105121، لٌد فى  55555.555حسام الدٌن خلٌل نصر خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 ش عبدالرازق دمحم من وزاره الزراعه الدلً 6حفالت وافراح فٌما عدا االنترنت وبعدالحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

عن تصنٌع  241541برلم  25105122، لٌد فى  55555.555عمرو دمحم حافظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

ٌه واالعالن وتجهٌز المعارض والحفالت والمؤسسات والشركات والمؤتمرات )فٌما عدا االنترنت وتركٌب كافه مستلزمات الدعا

 واصدار الصحؾ والمجالت( ، بجهة : عرب العش سماره شبرامنت ابوالنمرس

 241561برلم  25105124، لٌد فى  25555.555سامح ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 العجوزه-م عمبه  -3شارع وادى النٌل محل رلم  04عن اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن محل مالبس  241566برلم  25105124، لٌد فى  15555.555عادل فرج فوزى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 الدلى -شارع التحرٌر 16، بجهة : 

عن مكتب  241566برلم  25105125، لٌد فى  25555.555ماله ،  احمد دمحم السٌد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس  -  101

 ش احمد عرابً بجوار المدرسه االعدادٌه منشاه المناطر 3مماوالت اعمال متكامله ، بجهة : اترٌس 

عن المطاعم  246605برلم  25105156، لٌد فى  15555.555اشرؾ دمحم السٌد الحسنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 ش مكه خلؾ نادي الصٌد الدلً 23دٌم الماكوالت ، بجهة : وتم

عن  246613برلم  25105151، لٌد فى  15555.555هانً الباس مرلص الٌاس مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 حادي عشر الدلًش المدٌنه المنوره الدور ال 20التدرٌب فً مجال االعمال والتنمٌه البشرٌه فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن مطعم  246603برلم  25105156، لٌد فى  25555.555ٌاسر ؼرٌب مبارن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ش السودان عمارات العرائس العجوزه 314وكافٌه فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن محل  246061برلم  25105115د فى ، لٌ 15555.555دمحم علً علً حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 احذٌه ، بجهة : ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

عن مماوالت  246063برلم  25105116، لٌد فى  15555.555فرج نورالدٌن دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44عامه ، بجهة : 

عن  246044برلم  25105111، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامز ابوضٌؾ نصر واصؾ   -  253

 ش مسجد الرحمه من ش عشره وراق العرب الوراق 6ورشه مالبس ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  246051برلم  25105114، لٌد فى  1555.555دمحم عادل دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 المهندسٌن -ش المحروسة من ش احمد عرابى  11: كهربائٌة ، بجهة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كوافٌر رجالً  246005برلم  25105111، لٌد فى  25555.555احمد سامً دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ش الظاهر ارض الجمعٌه امبابه 3، بجهة : 

عن تجارة  246011برلم  25105116، لٌد فى  15555.555ٌسرى محمود ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 شارع السودان المهندسٌن العجوزة 152الزجاج ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  241535برلم  25105121، لٌد فى  55555.555دمحم ٌاسر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 روتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش ابوالفضل ناهٌا بوالق الدكرو

عن محل  241530برلم  25105121، لٌد فى  15555.555عبدالناصر حسٌن عبدالناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 مجوهرات ، بجهة : ش سٌد ؼالب همفرس بوالق الدكرور

عن  241513برلم  25105124، لٌد فى  55555.555اٌمن صابر لطب طه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 شارع اوالد طلبه وراق الحضر الوراق 36تجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  241555برلم  25105124، لٌد فى  15555.555ابراهٌم ٌحًٌ جاد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ش عبدالرحٌم المناوي العمرانٌه 54عمومٌه وتمدٌم خدمات صٌانه فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن مكتب  241565برلم  25105124، لٌد فى  555555.555احمد سٌد عبدالحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بوالق الدكرور -ناهٌا - شارع سٌد ؼالب 36استٌراد وتصدٌر ، بجهة : 

عن جٌم ،  241561برلم  25105124، لٌد فى  15555.555مصطفً محمود علً عزت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش هضبه االهرام الهرم 125بجهة : 

عن تسوٌك  246642برلم  25105152، لٌد فى  5555.555ولٌد زٌن العابدٌن فؤاد عزمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ش عبدالمنعم محمود ناهٌا بوالق الدكرور 16عماري ، بجهة : 

عن انتاج  246641برلم  25105153، لٌد فى  55555.555اسامه عمر احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 21ل شمه بالدور السابع شمه ش الملن فٌص 26سٌنمائً ) فٌما عدا االنترنت وبعدالحصول علً التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

 فٌصل

عن  222563برلم  25105154، لٌد فى  55555.555حازم صالح الدٌن حامد لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 شارع الهرم _الهرم 63، بجهة :  2510/40مركز تدرٌب موارد بشرٌه فٌما عدا االنترنت بموجب موافمه امنٌه برلم 

عن مكتب  246666برلم  25105154، لٌد فى  15555.555بدالجواد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  باسم مندي ع -  216

 متعهد نمل عمال داخل ج م ع ، بجهة : اول البلد بجوار المدرسه االخصاص منشاه المناطر امبابه

عن مماوالت  246015برلم  25105115، لٌد فى  55555.555احمد مصطفى دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بوالق الدكرور -ناهٌا -عمومٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شارع دمحم نافع 

عن مماوالت ،  246031برلم  25105111، لٌد فى  55555.555دمحم سامً مهدي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بجهة : منشاه رضوان ش الجامع مركز منشاه المناطر امبابه

عن مكتب  246032برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عطٌات دسولى احمد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 الوراق -وراق الحضر  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش اكتوبر من سعد زؼلول 

عن لطع  246061رلم ب 25105114، لٌد فى  15555.555جوزٌؾ نبٌل حنا مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بوالق الدكرور -ناهٌا -ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع دروٌش البراجٌلى 

عن تجارة  136213برلم  25105116، لٌد فى  55555.555شعبان دمحم السٌد عبد الشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 _منشاه المناطر _امبابهمالبس جاهزة ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع مسجد االٌمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر  241551برلم  25105111، لٌد فى  35555.555سامً حسٌن دمحم اللٌثً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 اكتوبر مدٌنه النجوم بوالق الدكرور 6ماركت ، بجهة : ش المصرؾ 

عن مماوالت  241516برلم  25105116 ، لٌد فى 15555.555حمدي ثابت حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ش العروبه عمرانٌه 15عامه واستثمار عماري ، بجهة : 

عن بالي  241511برلم  25105116، لٌد فى  12555.555دمحم عادل عبدالرحمن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش محمود السٌد من ش ترسا الهرم 1ستٌشن ، بجهة : 

عن تورٌد  241535برلم  25105121، لٌد فى  25555.555د عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌد خٌري السٌ -  225

 الدلً 6ش السودان الدور الثالث شمه رلم  36مهمات المكاتب ما عدا الكمبٌوتر ومستلزمات االنترنت ، بجهة : 

عن تجاره  241511برلم  25105125، لٌد فى  15555.555ناهد حمدي عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 المالبس الجاهزه ، بجهة : ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،  246606برلم  25105156،لٌدت فى  10555.555فهد سٌد احمد وشركاه   شركة  ،  االستثمار العماري  ،رأس مالها    -  1

 ش الهرم 443عن االستثمار العماري ، بجهة : 

هشام عبدالحمٌد زٌدان وشرٌكه   شركة  ،  االتجار فً الورق ومستلزمات الطباعه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً  -  2

جار فً الورق ومستلزمات ، عن االت 246661برلم  25105156،لٌدت فى  35555.555التراخٌص الالزمه   ،رأس مالها   

الدور الثانً فوق  0ش السودان شمه رلم  202الطباعه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 االرضً

هبه السٌد عبدالعزٌز وشركاها   شركة  ،  تجاره وتوزٌع وتورٌد ماكٌنات التصوٌر و البرنترات واالحبار وجمٌع مستلزمات  -  3

، عن تجاره وتوزٌع وتورٌد ماكٌنات التصوٌر و  246010برلم  25105116،لٌدت فى  15555.555لمكاتب  ،رأس مالها   ا

 ش رٌحان الشرلً المنٌره الؽربٌه امبابه 66البرنترات واالحبار وجمٌع مستلزمات المكاتب ، بجهة : 

،لٌدت  15555.555امه والتشطٌبات والتورٌدات  ،رأس مالها   شركه عادل عبدالاله سٌد وشركاه   شركة  ،   المماوالت الع -  4

ش ابن اٌاس المصري من ش كلٌه  4، عن المماوالت العامه والتشطٌبات والتورٌدات ، بجهة :  241515برلم  25105125فى 

 الزراعه

 15555.555فٌها  ،رأس مالها   ولٌد ٌحًٌ وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وشراء االراضً والبناء علٌها والتجاره  -  5

 F6، عن مماوالت عمومٌه وشراء االراضً والبناء علٌها والتجاره فٌها ، بجهة : عمار  246053برلم  25105150،لٌدت فى 

 بمشروع تاون فالً تماطع ش الهداٌه مع المرٌوطٌه فٌصل

،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها   محمود دمحم علً رضا وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر الحاصالت الزراعٌه   -  6

 ، عن تصدٌر الحاصالت الزراعٌه ، بجهة : المنصورٌه ش الجمعٌه الزراعٌه منشاه المناطر 246604برلم  25105156

محسن محمود عبدهللا الجالد وشركاه   شركة  ،  تجاره وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه بجمٌع انواعها ومستحضرات  -  1

، عن تجاره وتورٌد االجهزه  241533برلم  25105121،لٌدت فى  155555.555تجهٌز المستشفٌات  ،رأس مالها   التجمٌل و

ش الطائؾ من المروه ش السودان  20والمستلزمات الطبٌه بجمٌع انواعها ومستحضرات التجمٌل وتجهٌز المستشفٌات ، بجهة : 

 الدلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه محمود صبحً دمحم علً السٌد وشركاه   شركة  ،  مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه و تخصصٌه  ،رأس مالها    -  6

، عن مكتب تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه و تخصصٌه ، بجهة : امام  246011برلم  25105115،لٌدت فى  05555.555

 شركه الكهرباء اوسٌم

،لٌدت فى  25555.555ر وشرٌكته   شركة  ،  معمل بٌع وتخمٌر منتجات االلبان  ،رأس مالها   مجدي دمحم دمحم انو -  0

 ش احمد سعٌد المرٌوطٌه الهرم 12، عن معمل بٌع وتخمٌر منتجات االلبان ، بجهة :  241565برلم  25105124

برلم  25105121،لٌدت فى  4555.555وفاء اسعد دمحم وشركاها   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها    -  15

 ، عن التورٌدات العمومٌه ، بجهة : حاره عبدالنبً جمعه بشتٌل مدٌنه االمل امبابه 241522

دمحم عادل عباس وشركاه   شركة  ،  اداره وتسوٌك طبً لمعامل التحالٌل وللمستشفٌات ومراكز االشعه والصٌدلٌات واالطباء  -  11

، عن اداره وتسوٌك طبً لمعامل  241513برلم  25105116،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها   ومجمع العٌادات الطبٌه  

 ش العروبه العمرانٌه 42التحالٌل وللمستشفٌات ومراكز االشعه والصٌدلٌات واالطباء ومجمع العٌادات الطبٌه ، بجهة : 

،لٌدت فى  25555.555عه  ،رأس مالها   خالد احمد عبدالحلٌم وشركاه   شركة  ،  تحضٌر وبٌع وجبات سرٌ -  12

 ش احمد عرابً المهندسٌن 05، عن تحضٌر وبٌع وجبات سرٌعه ، بجهة :  241525برلم  25105121

ماجده فرحات دمحم وشرٌكها   شركة  ،  اتنفٌذ انتاج وتوزٌع البرامج واالعمال الفنٌه وتنظٌم الملنتلٌات والحفالت والعروض  -  13

لدورات التدرٌبٌه واستشارات الدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول علً التراخٌص الخاصه وتمدٌم ا

، عن اتنفٌذ انتاج وتوزٌع البرامج واالعمال الفنٌه  246000برلم  25105111،لٌدت فى  155555.555الالزمه  ،رأس مالها   

دٌم الدورات التدرٌبٌه واستشارات الدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ وتنظٌم الملنتلٌات والحفالت والعروض الخاصه وتم

 ش دمحم عبدالسالم كاٌرو مول الهرم 11والمجالت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

ت العامه و التورٌدات دمحم احمد عبدالحمٌد صمر وشركاه   شركة  ،  المٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر والمماوال -  14

،لٌدت فى  65555.555العمومٌه وتاجٌر المعدات الثمٌله والخفٌفه والشحن والنمل والتخلٌص الجمركً  ،رأس مالها   

، عن المٌام باعمال التوكٌالت التجارٌه والتصدٌر والمماوالت العامه و التورٌدات العمومٌه وتاجٌر  241523برلم  25105121

 ش السودان العجوزه 311بالعمار  22والخفٌفه والشحن والنمل والتخلٌص الجمركً ، بجهة : شمه المعدات الثمٌله 

جمال محمود عبدالحافظ وشرٌكته   شركة  ،  نجاره وتورٌدات عمومٌه وتورٌد المخلفات لحساب الؽٌر  ،رأس مالها    -  15

عمومٌه وتورٌد المخلفات لحساب الؽٌر ، بجهة : ، عن نجاره وتورٌدات  246016برلم  25105116،لٌدت فى  55555.555

 ش عبدالمادر عبدالشافً امام شركه الؽاز الوراق 35

عفٌفً محمود عبدالمعز وشركاه   شركة  ،  تحضٌر وتجهٌز وتمدٌم السندوتشات والماكوالت الخفٌفه  ،رأس مالها    -  16

ٌز وتمدٌم السندوتشات والماكوالت الخفٌفه ، بجهة : ، عن تحضٌر وتجه 246052برلم  25105114،لٌدت فى  35555.555

 1ش التحرٌر الدلً محل رلم  155

 246634برلم  25105151،لٌدت فى  15555.555هدٌر عصام احمد وشركائها   شركة  ،  مخبز بلدي  ،رأس مالها    -  11

 ش المدٌنه المنوره من نادي كعبٌش فٌصل 45، عن مخبز بلدي ، بجهة : 

برلم  25105116،لٌدت فى  55555.555دالباسط دمحم مصطفً مملد وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر  ،رأس مالها   عب -  16

 ش سعٌد سكر المنصورٌه منشاه المناطر امبابه 6، عن التصدٌر ، بجهة :  241556

،لٌدت فى  155555.555هانً كمال حلٌم نموال وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع مالبس واكسسوار  ،رأس مالها    -  10

 ش جالل المرٌوطٌه الهرم 11، عن تصنٌع مالبس واكسسوار ، بجهة :  241531برلم  25105121

رضا دمحم حسن دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه وتورٌد المهمات والمستلزمات الفندلٌه وتجهٌز المطابخ  -  25

،لٌدت فى  55555.555طباعه ما عدا الدعاٌه واالعالن   ،رأس مالها   والتوكٌالت التجارٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ما عدا ال

، عن التورٌدات العمومٌه وتورٌد المهمات والمستلزمات الفندلٌه وتجهٌز المطابخ والتوكٌالت  246631برلم  25105151

 سن ترسا العمرانٌهش علً ح 62التجارٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ما عدا الطباعه ما عدا الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المعتز باهلل عنبه وشركاه   شركة  ،  خدمات طبٌه ورٌاضٌه وبٌع وشراء وتورٌد اجهزه العالج الطبٌعً   ،رأس مالها    -  21

، عن خدمات طبٌه ورٌاضٌه وبٌع وشراء وتورٌد اجهزه العالج الطبٌعً ،  246665برلم  25105154،لٌدت فى  25555.555

 المهندسٌن 4بالدور الخامس شمه رلم  ش الحجاز 40بجهة : 

ٌوسؾ دمحم ربٌع وشركاه   شركة  ،  نشر وتوزٌع كتب وترجمه وطباعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  -  22

برلم  25105154،لٌدت فى  15555.555والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

عن نشر وتوزٌع كتب وترجمه وطباعه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ ،  246615

 ش علً عبدالفتاح من ش المدرسه المنٌب 33وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

الطبٌه المتخصصه والتورٌد والتصدٌر رضا احمد سعد وشركائه   شركة  ،   الامه وانشاء وتجهٌز المستشفٌات والمراكز  -  23

فً االجهزه الطبٌه والكهربائٌه واالجهزه الرٌاضٌه والمسلزمات والمستحضرات الطبٌه والتجمٌل والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت  

بٌه ، عن الامه وانشاء وتجهٌز المستشفٌات والمراكز الط 246046برلم  25105111،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

المتخصصه والتورٌد والتصدٌر فً االجهزه الطبٌه والكهربائٌه واالجهزه الرٌاضٌه والمسلزمات والمستحضرات الطبٌه والتجمٌل 

 ش عوٌس بٌن السراٌات الدلً 41والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت ، بجهة : 

لبدٌل والطاله وخدمات البٌئه واالستشارات الفنٌه والهندسٌه دمحم حاتم دمحم احمد وشركاه   شركة  ،  الحلول المتكامله للولود ا -  24

، عن الحلول  241550برلم  25105122،لٌدت فى  155555.555فً مجال المخلفات والصناعات الثمٌله  ،رأس مالها   

أ  61اعات الثمٌله ، بجهة : المتكامله للولود البدٌل والطاله وخدمات البٌئه واالستشارات الفنٌه والهندسٌه فً مجال المخلفات والصن

 ش المرٌوطٌه بجوار فندق سٌاج الهرم

اٌمن عوض عبدالمنعم جوده وشركاه   شركة  ،  الخدمات الرٌاضٌه والتسوٌك الرٌاضً وانشاء واداره االكادٌمٌات  -  25

تراخٌص الالزمه  ،رأس الرٌاضٌه وتدرٌب ورعاٌه وتسوٌك الالعبٌن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول علً ال

، عن الخدمات الرٌاضٌه والتسوٌك الرٌاضً وانشاء واداره  241562برلم  25105124،لٌدت فى  15555.555مالها   

االكادٌمٌات الرٌاضٌه وتدرٌب ورعاٌه وتسوٌك الالعبٌن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول علً التراخٌص 

 سط الؽزولً من ش وادي النٌل المهندسٌن العجوزهش عبدالبا 5الالزمه ، بجهة : 

ضٌاء داود الجابري وشركاه   شركة  ،  اداره المحالت السباحٌه وبٌع منتجات خان الخلٌلً والفضٌات والمنتجات الجلدٌه  -  26

برلم  25105153،لٌدت فى  55555.555مجوهرات منتجات جلدٌه ٌدوٌه والهداٌا فٌما عدا الدعاٌه واالعالن  ،رأس مالها   

، عن اداره المحالت السباحٌه وبٌع منتجات خان الخلٌلً والفضٌات والمنتجات الجلدٌه مجوهرات منتجات جلدٌه ٌدوٌه  246646

 ش االمٌره فادٌه نزله السمان الهرم 21والهداٌا فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

د مهمات وادوات ومستلزمات المكاتب فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت نهً مبارن عبداللطٌؾ وشرٌكها   شركة  ،  تور -  21

، عن  246026برلم  25105115،لٌدت فى  155555.555واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

ً التراخٌص الالزمه ، تورد مهمات وادوات ومستلزمات المكاتب فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول عل

 ش التعمٌر تمسٌم عمرو بن العاص اول فٌصل 4بجهة : 

شركه الملش الداره محطات تموٌن السٌارات والتوكٌالت التجارٌه ) دمحم طارق الملش وشركاه(   شركة  ،  استؽالل محطات  -  26

، عن  246040برلم  25105114فى  ،لٌدت 125555.555خدمه وتموٌن السٌارات والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

 ش الترعه المرٌوطٌه الكوم االخضر العمرانٌه الهرم 6استؽالل محطات خدمه وتموٌن السٌارات والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

المهوه  ابراهٌم عبدالحمٌد الدسولً وشرٌكته   شركة  ،  بٌع وتورٌد كافه منتجات المنسوجات المطنٌه والكتان وكافه منتجات -  20

، عن بٌع وتورٌد كافه  241556برلم  25105116،لٌدت فى  55555.555وكافه دٌكورات المفروشات والستائر  ،رأس مالها   

ش حدائك االهرام  16منتجات المنسوجات المطنٌه والكتان وكافه منتجات المهوه وكافه دٌكورات المفروشات والستائر ، بجهة : 

 مٌدان الرماٌه الهرم

 25105121،لٌدت فى  155555.555عمر رستم وشرٌكه   شركة  ،  اعداد برامج لٌاله بدنٌه وتدرٌب   ،رأس مالها    -  35

مٌدان لبنان  22ش عبدالعزٌز جاوٌش الدور السادس شمه  0، عن اعداد برامج لٌاله بدنٌه وتدرٌب ، بجهة :  241532برلم 

 العجوزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع االدوٌه ومستحضرات التجمٌل  ،رأس مالها   شرٌؾ عبدالمحسن احمد عبدالواحد و -  31

ش طارق  2، عن تجاره وتوزٌع االدوٌه ومستحضرات التجمٌل ، بجهة :  246662برلم  25105156،لٌدت فى  15555.555

 بن عمر من ش الفرٌك دمحم علً فهمً خلؾ المجزر االلً

،لٌدت فى  155555.555ة  ،  تجاره وتصنٌع المنسوجات والمالبس الجاهزه  ،رأس مالها   دمحم عبدالكرٌم وشرٌكته   شرك -  32

ش محمود علً حسنٌن االمام  11، عن تجاره وتصنٌع المنسوجات والمالبس الجاهزه ، بجهة :  241521برلم  25105121

 الؽزالً امبابه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  مر    25105151، وفى تارٌخ    215635احمد صالح عبده لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105151، وفى تارٌخ    116561دمحم السٌد حامد بكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    165421صبرى سٌد احمد عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 التجارة السجل  امر محو لترن

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    142656هٌثم حمزه معوض عبد الواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    106635رمضان خلٌفة توفٌك على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    122136مصطفى مرسى السٌد  طلبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  امر محو لترن التجارة

و/شطب السجل  تم مح   25105152، وفى تارٌخ    252652دمحم عبد الفضٌل سعٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105152، وفى تارٌخ    16461امال على احمد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    164265فرج محمود عكاشة الجابرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105153، وفى تارٌخ    61615جمال سٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    246611احمد ابراهٌم احمد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    243211ناروز زكى صلٌب حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105154تارٌخ  ، وفى   215351مٌنا مٌخائٌل مراد ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    135655لطب سلٌمان  عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    235211عصام عباس سعد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    236060احمد صالح محمود عبد الجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    25105151، وفى تارٌخ    165216برلم : سٌد على السٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    156552هانى دمحم عبد اللطٌؾ المهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    224321د  ،  سبك لٌده برلم : فتحى دمحم دمحم عاشور  ،  تاجر فر   - 10

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    140066عماد احمد دمحم عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    111341فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  فرج رفاعى عبد الهادى   - 21

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    254105دار الفاروق للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    244642تحً دمحم دمحم موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : نفٌسه ف   - 23

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    66000صبحى عبد الفتاح  دمحم  منظور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تجارهالسجل  امر محو لترن ال

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    236366بهاء الدٌن دمحم فهمى بحٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    145645هشام صالح الدٌن حافظ الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    25105115، وفى تارٌخ    146662نصحً عبٌد حزٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 التجارة محو لترن

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    216621ملون عبد الحمٌد احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    116611بالل صابر احمد لط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 ر محو لترن التجارةأم

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    20501على شعبان حامد على ؼنام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  امر محو لترن التجاره

طب تم محو/ش   25105111، وفى تارٌخ    20501علً شعبان حامد علً ؼنام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    136465ولٌد على منصور السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    213221هند فراج دمحم عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    25105111، وفى تارٌخ    214551احمد عبد الؽنى عبد الوهاب عبد الؽنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    112064هانى عاطؾ عبد المالن سامى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105114، وفى تارٌخ    241062بٌتر عادل جرجس صادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    245564ده برلم : محمود سعٌد حامد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    25105115، وفى تارٌخ    214600متعهد نمل عمال دمحم عبد المنعم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    211515تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   رضا احمد شفٌك مندور  ،   - 30

 أمر محولترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    120201جمال محمود سٌد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    135665عبد الموى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   هدى دمحم محمود   - 41

 السجل  أمر محو للوفاة

تم محو/شطب السجل  أمر    25105115، وفى تارٌخ    112261عال احمد ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو لترن التجارة

تم    25105115، وفى تارٌخ    211541نبى عبد العزٌز عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سماح عبد ال   - 43

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    135665هدى دمحم محمود عبد الموى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  أمر محو للوفاة

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    216224شرٌؾ دمحم ابراهٌم جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    253651ابراهٌم ٌوسؾ حسن الشعراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجاره السجل  امر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    211654عبد المنعم حسنى سالم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  أمر محو لترن التجارة

ب السجل  تم محو/شط   25105111، وفى تارٌخ    216163فاطمة دمحم حسن عكاشة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 أمر محو لترن التجارة

تم    25105111، وفى تارٌخ    216616احمد دمحم عبد الفتاح محمود ابو الدهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111فى تارٌخ ، و   225256اسالم احمد عبد العزٌز على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    03442احمد عبدالمنعم شعٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    211505محمود ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    251412بشرى السٌد احمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    162405برلم :  دمحم احمد عبد الخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 54

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    141324عصام دمحم ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    214616الحفنى لتوزٌع االسمنت والجبس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    223411دمحم عبد التواب حسن عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 مر محو لترن التجارةالسجل  أ

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    115453حسام الدٌن صالح دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  أمر محو لترن التجارة

م محو/شطب ت   25105121، وفى تارٌخ    215145بكر عمر ابو بكر افندى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    214602دمحم مجدى حسن محمود عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121خ ، وفى تارٌ   215531زوزو رشاد حفنى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    25105121، وفى تارٌخ    242565فاطمه احمد عبدالفتاح عبدالمولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    131332:  وفاء اسماعٌل زكى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 63

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    221516حاتم محمود محمود حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    221516د حسٌن (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اصبح/ مكتب متعهد نمل عمال )حاتم محمود محمو   - 65

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره   25105121

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    216465دمحم حماٌد ٌاسٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 أمر محو لترن التجارة

، وفى تارٌخ    142661د بدر عبد العزٌز لالستٌراد والتصدٌر  اكسسوار حرٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خال   - 61

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة   25105122

السجل   تم محو/شطب   25105122، وفى تارٌخ    212166دمحم خلٌل طلب خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    223132مجدى دمحم جبر عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    225261عبدهللا دمحم فرٌد عمر الجابرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    220512نادٌة كمال حسٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105122 ، وفى تارٌخ   124250سامر احمد توفٌك حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    161105دمحم رمضان دمحم سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105124تارٌخ ، وفى    06151عادل عبدالحمٌد حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 أمر محو لترن التجارة

تم    25105124، وفى تارٌخ    215165محمود عبد السالم عبد الرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    133246:  سحر احمد حسٌن ناصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 16

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    06151عادل عبدالحمٌد حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    115465لٌده برلم : احمد ابراهٌم  احمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 16

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    161214باسم عبد المنعم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    223566تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم عبد هللا عبد المنعم عبد ربه  ،   - 65

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25105126، وفى تارٌخ    221111دار الخطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 لترن التجارة

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    246261اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جرجس عطٌه خلٌل عطٌه  ،  ت   - 62

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    100153دمحم سٌد احمد ابراهٌم ناجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25105126، وفى تارٌخ    115536هانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  \صٌدلٌه د   - 64

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    100363دمحم عبد التواب عرفه حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 تجارةالسجل  أمر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل  أمر محو    25105126، وفى تارٌخ    44555احمد فؤاد صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 لترن التجارة

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    114636خالد محمود عبد العاطً سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 لترن التجارة السجل  أمر محو

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    100153دمحم سٌد احمد ابراهٌم ناجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 السجل  أمر محو لترن التجارة

ب تم محو/شط   25105126، وفى تارٌخ    231504منصور على محمود سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    211062ولٌد صالح الدٌن بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 05

 أمر محو لترن التجارة

/شطب السجل  أمر محو تم محو   25105126، وفى تارٌخ    65506سالم دمحم الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 01

 لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    165365ؼالى عبد النور بنٌامٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 02

 أمر محو لترن  التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   165114معطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تامر حسن عبد ال -  1

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   233056دمحم انور احمد عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   245335مٌالد ناجح فوزى سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105152وفً تارٌخ ،   245260سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن عالء الدٌن عبدال -  4

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105152وفً تارٌخ ،   230266مٌنا اسحاق عجٌب رسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105152وفً تارٌخ ،   104634ناصر دمحم مهنى عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105152وفً تارٌخ ،   255646تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد عادل ابراهٌم على  -  1

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105153وفً تارٌخ ،   61510صالح حسٌن السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   25555.555ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105153وفً تارٌخ ،   251433عالء دمحم السٌد فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105153وفً تارٌخ ،   241162ٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالرحمن رٌاض عبدالرحمن الس -  15

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   250556جرجس متوشالح فرج جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105154وفً تارٌخ ،   150631دمحم عادل دمحم عبد الرؤؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   222563امد لناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حازم صالح الدٌن ح -  13

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

, وصؾ تم تعدٌل رأس المال   25105154وفً تارٌخ ،   111630ولٌد حسٌن دمحم حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   250236عمر ناجى حامد ناجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25105156وفً تارٌخ ،   221653مٌه لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مؤسسة المال العال -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105156وفً تارٌخ ،   152453صابر دمحم احمد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  25105156وفً تارٌخ ،   152453أ / حماد لوجٌستٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25105156وفً تارٌخ ،   152453مؤسسه حماد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   555555.555اله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   100263دمحم عبد النبى ابوسرٌع ابو كرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   145664برلم  عبد هللا حسٌن عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  21

 جنٌه   35555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   210553دمحم عبد العظٌم احمد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   210553دمحم عبد العظٌم احمد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   232610جر فرد ،، سبك لٌده برلم عادل عاطؾ فخري رشدي  تا -  24

 جنٌه   3555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   246666احمد دمحم دٌاب عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105150وفً تارٌخ ،   221513بكر للتجاره والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   2555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105150وفً تارٌخ ،   103411نوب عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مٌالد عبدالمالن با -  21

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

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال  25105150وفً تارٌخ ،   106105احمد كمال احمد توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105150وفً تارٌخ ،   53611عبد الحمٌد دمحم السٌد الصٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

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

تم تعدٌل رأس المال   25105115وفً تارٌخ ،   112630شولى عبد الرحمن خاطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عصام -  35

 جنٌه   3555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  25105115وفً تارٌخ ،   105621طارق كامل عبدالستار بحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   253323احمد دمحم عبد الكرٌم االمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   6555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   221225حسام جابر حسٌن صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   254224على رشدى على عبد اللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   116255سٌد فكرى احمد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 ٌه جن  555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105114وفً تارٌخ ،   126043صالح احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   25105114وفً تارٌخ ،   60053كمال دمحم متولى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105114وفً تارٌخ ،   216660وائل عبد العلٌم حسٌن عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   5555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   246021سٌد عبداللطٌؾ علً موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115 وفً تارٌخ ،  246613ولٌد محمود عبدالفتاح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105116وفً تارٌخ ،   231362احمد دمحم على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116وفً تارٌخ ،   242465امٌر ابراهٌم حنفً ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   156025دمحم صالح حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   161134احمد عبد الؽنى محمود حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   233245دمحم عبد الهادى عبد العزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   132255احمد دمحم عبد العزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   162061بشرى السٌد احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   232525خالد رشدى عبد الفضٌل همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   121060دمحم احمد عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   244153عزٌزه على عبد العزٌز على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   45555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116وفً تارٌخ ،   244261احمد بٌومى احمد عباس بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116وفً تارٌخ ،   244666مشرلى عزٌز مشرلى نجٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121، وفً تارٌخ   115101اشرؾ دمحم عبد اللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25105121وفً تارٌخ ،   253653عرفه للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 ٌه جن  3555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105121وفً تارٌخ ،   253653اصبح عرفه لنمل العمال والرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   3555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121خ ، وفً تارٌ  253653اصبح عرفه لنمل العمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   3555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   151512سلٌمان  ابراهٌم عبد الؽنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   252113صبحى حمٌد مبارن سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121رٌخ ، وفً تا  166011عبد الراضى حسن متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   25105121وفً تارٌخ ،   100514ابو الدهب للتجاره والمماوالت واالعمال المعدنٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   255555.555س المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال   25105122وفً تارٌخ ،   114621امٌنه ابراهٌم ابو السعود نصر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   114621تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  كنوز للتجارة والتورٌدات  -  62

 جنٌه   4555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   231012محمود لرنى احمد كرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   225041مصطفى فتحى دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   222331عد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جورج نجٌب سلٌمان ابو الس -  65

 جنٌه   15555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صؾ تم تعدٌل رأس المال , و  25105122وفً تارٌخ ،   232221هٌثم عٌد دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   5555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   131126خالد دمحم عبد النبى رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   102043دالسالم الشاٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم طارق السٌد عب -  66

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

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ  25105122وفً تارٌخ ،   166662عبد هللا محمود دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105124وفً تارٌخ ،   252411محمود خلٌل عبود خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   214653ٌسرى دمحم ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود  -  11

 جنٌه   5555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  25105126وفً تارٌخ ،   150401حامد احمد محمود مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم   25105126وفً تارٌخ ،   150401المؤسسه التجارٌه للمنتجات الؽذائٌه مٌلكى فارم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105126وفً تارٌخ ،   111031نجاح شعبان عبد الحلٌم طلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس   25105126وفً تارٌخ ،   254661دمحم عبد السالم عبد اللطٌؾ محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105126خ ، وفً تارٌ  253030ربٌع السٌد احمد عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105151وفً تارٌخ  246635سامح امٌل سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 د حدائك االهرام ش الثوره المعدنٌه الهرم 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  101104احمد سعٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 كرداسة -، الؽاء الشارع السٌاحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  246636تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان سلطان احمد عبدالنبً ،  -  3

 ش احمد رمضان طالبٌه العمرانٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  00251وجٌده سٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ر سماره م البدرشٌنالـتأشٌر:   ، اصبح/ ش اثا

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  246631دمحم عبدالمنجً عبدالموجود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش االندلس اوسٌم 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم ت 25105151وفً تارٌخ  165123فٌلٌب دانٌال اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 عمرانٌه-دوران اتم المرسلٌن-،  ش عثمان محرم دوران

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  233056دمحم انور احمد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 حدائك االهرام-البوابه الرابعه-ل حدائك االهرام 305، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  165123فٌلٌب دانٌال اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 عمرانٌه-دوران اتم المرسلٌن-، افتتاح فرع بالعنوان/ ش عثمان محرم دوران

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151فً تارٌخ و 246635محمود احمد الدٌب دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 ش عبدالرحمن من ترعه االخالص الطالبٌه العمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  165163دمحم الشحات عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 العمرانٌه -ان محرم  دوران خاتم المرسلٌن الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ شارع عثم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  246636عالء عبدالؽفار دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 امتداد ش المطار البراجٌل اوسٌم 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  165114 تامر حسن عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 كرداسه مركز كرداسه-الـتأشٌر:   ، اصبح/ الشارع السٌاحً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  221021هشام دمحم على ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

براس مال/عشرون -بسمه تجارٌه/توب فٌفتً-فٌصل-ش الشهٌد احمد حمدى مدكور 54الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر/ العنوان 

 بنشاط/بٌع مالبس وخردوات-الؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  246641االمٌن للنباتات الطبٌه والعطرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ري العمرانٌه الؽربٌهابراج شركه النصر ش شك 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  246643انس عبدالمطلب علً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش اٌران الدلً 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25105152وفً تارٌخ  246645مراد ثابت وهبه توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش المحطه  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  246644ناصر شعبان حمزه دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش الملن فٌصل الطالبٌه فٌصل 365بالدور االول  2الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  246630ٌده برلم    فاطمة رجب احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك ل -  16

 م اوسٌم  -البراجٌل -الـتأشٌر:   ، ش ابو طالب العربى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  246642ولٌد زٌن العابدٌن فؤاد عزمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 محمود ناهٌا بوالق الدكرور ش عبدالمنعم 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105152وفً تارٌخ  155465صٌدلٌة ؼاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 طرد النٌل 133الؽاء الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246653رزق انور دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 اوسٌم  -البراجٌل  -ش انور السادات  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246661منٌا رشدي بشري مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  215161ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر دمحم سعٌد مبرو -  23

 فٌصل-ش دمحم كمال كفر ؼطاطً 12الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246656علً حسن علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ش الشهٌد احمد حمدي العشرٌن فٌصل 142الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 25105153وفً تارٌخ  246640احمد ناجح زكرٌا عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم فرٌد من ش احمد عرابى البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246641اسامه عمر احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 فٌصل 21ش الملن فٌصل شمه بالدور السابع شمه  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246651، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عاشور سعد دمحم مفتاح -  21

 ش السالم عمرانٌه 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246651دمحم محمود كامل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 اوسٌم  -البراجٌل ش عترٌس خلٌل طرٌك  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  246665محمود عالء فتحً عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم ت 25105153وفً تارٌخ  246655حسن دمحم ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 طرٌك كرداسه 0زمام صفط اللبن حوض لنود رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  215161تامر دمحم سعٌد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

جنٌه  5555ط مكتب نمل عمال براس مال ش دمحم كمال كفر ؼطاطً فٌصل بنشا 12الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 خمسه االؾ جنٌه مصري الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246646دمحم عبدهللا دمحم دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش سٌد عبدالعاطً من ش المدرسه االعدادٌه وراق العرب الوراق 3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  250113براهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  33

 عمرانٌه-ش الخلٌفه من جسر الكنٌسه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان  تم 25105153وفً تارٌخ  246650عبدالكرٌم خلؾ عبدالسمٌع عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم نافع ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  250113ابراهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 عمرانٌه-ش الخلٌفه من جسر الكنٌسه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246654دمحم طلعت فتحى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 اكتوبر البراجٌل  6الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246645اسالم السٌد عبدالحمٌد بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش الفادي من الكوم االخضر فٌصل 20الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االول فً 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  116655عبد هللا دمحم عبد هللا جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 641والحاصل علً موافمه امنٌه رلم  -مطم ارض المباحث ش مالن بوم الدٌن الم 551وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  251433عالء دمحم السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الخانكه-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الخصوص من ش الخلٌج المصري برج السفٌنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246652جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم السٌد دمحم ، تا -  45

 م كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ؼرب الترعة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  246662دمحم جمعه عبد الجلٌل عبدالكافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 مصري ناهٌا بوالق الدكروروصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246655سعد سالم عبد الرحمن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ش السوق المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  246656دمحم فؤواد سلٌمان البرجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، ش فاروق حرب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  241146ابانوب جمال حكٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وراق الحضر-ش احمد عرابً من مسبن الزهر 1الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  246664دنً السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد م -  45

 3مدخل  5الدور  0شمه  11الـتأشٌر:   ، مساكن سالٌه مكً عماره 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25105154وفً تارٌخ  246663دمحم عصام دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، ش الشناوي كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105154وفً تارٌخ  101333احمد دمحم فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع سكه االسعاؾ _منشأه المناطر  4، امبابه _وردان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  236026لٌده برلم     ٌاسر عادل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك -  46

 شارع لطفى حسونه _الدور الرابع _الدلً  4الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان  25105154وفً تارٌخ  246661شعبان دسولى عبد الؽفار عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

  -شارع الجمهورٌة , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  246666باسم مندي عبدالجواد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، اول البلد بجوار المدرسه االخصاص منشاه المناطر امبابه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  222563    حازم صالح الدٌن حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  51

شارع الهرم _الجٌزة بنشاط مركز تدرٌب موارد بشرٌه فٌما عدا االنترنت  63وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

  2510/40براس مال خمسون الؾ الؼٌر بموجب موافمه امنٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  246660فرد ،  سبك لٌده برلم    منً هانم ابراهٌم محمود شماخ ، تاجر  -  52

 ش االسكاتن التعاونً الهرم 35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  246611احمد دمحم دمحم محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش ابراهٌم محروس متفرع من الطرٌك العمومً برطس اوسٌم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  246666احمد حازم احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش بابل الدلً 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  222563حازم صالح الدٌن حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 شارع الهرم _الهرم  63وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105154وفً تارٌخ  101333    احمد دمحم فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  56

شارع سكه االسعاؾ _منشاه المناطر عن نشاط تجارة وتعبئه المواد الؽذائٌه بسمه تجارٌه جولد  4، افتتاح فرع بالعنوان وردان 

 لتجارة وتعبئه المواد الؽذائٌه والزٌوت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  256055رد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ على احمد الحناوى ، تاجر ف -  51

 شارع دمحم السوٌسً_مرعً خلٌفه _المنٌره الؽربٌه _امبابه _الجٌزة  13من العمار رلم  1الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  246613 هانً الباس مرلص الٌاس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 ش المدٌنه المنوره الدور الحادي عشر الدلً 20وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  161266جمال عبد الناصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد _العٌاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  166215عصام سمٌر شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، اصبح شارع المدس خلؾ محطه السكه الحدٌد بجوار كنٌسه العذراء 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  246612نانسً عاطؾ عدلً عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 اكتوبر الطالبٌه العمرانٌه 6ش  56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  166622دمحم سٌد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 شارع وادي النٌل _العجوزة  5الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  210346عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم عبد اللطٌؾ  -  63

 شارع الحفناوى من شارع فاطمه رشدى _الهرم 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  246605احمد عبد المنعم حمزه فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 بوالق الدكرور -شحاته الجمل -شارع على خلٌل  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  221234ٌوسؾ رمضان سلٌمان ابو اصبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شارع ؼزة _المهندسٌن  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  236011،  سبك لٌده برلم     ٌاسر دمحم عبد الداٌم على ، تاجر فرد -  66

 حاره براده من شارع براده متفرع من شارع االهرام  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  246665ناجى منصور عبد الحمٌد فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بوالق الدكرور -ر:   ، شارع احمد مؤمن من مساكن كفر طهرمس وصؾ الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  236011ٌاسر دمحم عبد الداٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 حاره براده من شارع براده من االهرام _الجٌزة  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  166522صام الدٌن كمال دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  60

 الـتأشٌر:   ،  افتتاح فرع كفر السلمانٌه وراق العرب

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 25105156وفً تارٌخ  246663احمد دمحم النادي الراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، شارع المصطفى _الحفرٌه _بشتٌل _اوسٌم _مركز اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  246666رجب شلمامى عبد الحمٌد فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بوالق الكرور -ناهٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246603بارن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر ؼرٌب م -  12

 ش السودان عمارات العرائس العجوزه 314الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246601جوزٌؾ زكرٌا وهبه بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الوراق -وراق الحضر -شارع االمانه من شارع المسبن  13ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246665دمحم احمد محً الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش ترعه جالل كوم بكار فٌصل ؼرفه من شمهه بالدور الثامن فٌصل 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  233613د الحلٌم ٌوسؾ عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  15

بالمركز التجارى _بورتو السخنه _مٌنا مول _عتاله _محافظه السوٌس  10الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان محل رلم 

 شون للبصرٌات براس مال مائه الؾ جنٌها الؼٌربنشاط بٌع نظارات طبٌه وشمسٌه بسمه اي فا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246615اسالم عبدالفتاح مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش الصنادٌلً 116الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246661ابراهٌم راشد ابراهٌم صافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بوالق الدكرور -شارع ناهٌا 136الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  166522عصام الدٌن كمال دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، كفر السلمانٌه _وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  246660لمهدي عبدالخالك مصبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم ا -  10

 ش صالح الدٌن السالم الكٌتكات امبابه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 25105156وفً تارٌخ  246611محمود سعودي عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246601عٌسى جاد حبٌب دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع عبده ؼراب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246610ولٌد دمحم علً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش الجوهره وراق الحضر الوراق 16الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  156436احمد نور الدٌن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 شارع مصطفى خطاب _ارض اللواء _العجوزه 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246602حسٌن سٌد حسٌن عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 امبابه -شارع عمار من شارع دمحم عرفه 10الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246606،  سبك لٌده برلم    مودى صفوت نصر واصؾ ، تاجر فرد  -  65

 الوراق -وراق العرب -شارع مدرسه النجاح 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246600وائل نادى عٌاد بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الوراق -وراق العرب -دمحمجزٌره  -الـتأشٌر:   ، طرٌفه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  243532عصام مٌالد سلٌمان سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وراق العرب -المومٌه  -شارع نبٌل عطٌه  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156فً تارٌخ و 246616امٌر فوزي حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 مساكن العالمٌن جامعه الماهره بوالق 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246605اشرؾ دمحم السٌد الحسنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 ش مكه خلؾ نادي الصٌد الدلً 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  241600ه نوح عبدالحفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطم -  05

 شارع عطفه بدوى _بٌن السراٌات _الدلً  4الـتأشٌر:   ، اصبح 

, وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان  25105156وفً تارٌخ  12112سٌد فاٌك دمحم ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 وراق الحضر  -ش البنان من ش الجٌش  21، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  246616احمد رجب مبرون عبدالونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنً نكال منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246614ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها احمد فؤاد دمحم ابو زٌد ، تاج -  03

 الـتأشٌر:   ، عزبه التراسٌن بنً سالمه منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246666عمرو دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 بوالق الدكرور -ناهٌا -ارع دمحم الشرٌؾالـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  246664دمحم اسامه دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  246051ك لٌده برلم    دمحم صالح عبدالجواد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سب -  06

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اوالد ربٌع طناش الوراق

تم تعدٌل العنوان  25105150وفً تارٌخ  246054مؤسسه نورالدٌن للمنظفات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوٌمه طناش الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  246015عمار محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 ش عبدالخالك عفٌفً ش جمال عبدالناصر بوالق الدكرور 11الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعد 25105150وفً تارٌخ  155513هشام رفٌك شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 شارع هضبه االهرام 125، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  242616عزٌزه خالد شعبان عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شارع صالح الخولى من شارع عمرو بن العاص _فٌصل  23وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  245553نجالء دمحم زكً المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 م المناطر بجوار المستوصؾ -الـتأشٌر:   ، اصبح/ كفر حجازى 

عدٌل العنوان , تم ت 25105150وفً تارٌخ  246021سٌد عبداللطٌؾ علً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش نبٌل رستم امام مدرسه االورمان العمرانٌه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25105150وفً تارٌخ  234410عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بٌنً _الهرم شارع الدكتور دمحم اسعد من شارع الل 2, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  246055زٌنب دمحم عبدالمادر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، ش ابو رواش ابولرن اوسٌم الزٌدٌه

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25105150وفً تارٌخ  246024اسامه شفٌك علً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش عبدالؽنً عبدهللا من التعاون الهرم 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  166316رافت على برٌن دمحم معٌوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الهرم -كفر الجبل-شارع مهنى ٌوسؾ 6وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  246025دمحم البسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صالح -  151

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌه العمومً بجوار كوبري الترب منشاه المناطر

م تعدٌل العنوان ت 25105150وفً تارٌخ  103155عمرو عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 شارع الثالثٌنً _عمرانٌه ؼربٌه  35, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  246056دمحم صالح دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الشٌخ متولً الشعراوي متفرع من ش العم فٌصل 4الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  246056دمحم هاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دسولً  -  115

 ش صالمه الراضً ارض اللواء بوالق الدكرور 2الـتأشٌر:   ، ش السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  244055كامل عٌد كامل دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع عباد الرحمن _المعتمدٌه _كرداسه  14الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 25105150وفً تارٌخ  246051مجدي دمحم احمد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  155513هشام رفٌك شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 شارع هضبه االهرام  125الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  103155  عمرو عبدالرحمن دمحمعبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  114

 شارع الثالثٌنً _عمرانٌه ؼربٌه _الجٌزة  35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  246021عبدالسالم صابر ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش عزبه االبوز منشاه المناطر  12بهرمس رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  246052دمحم نصر الدٌن عثمان منظور الحمزاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش فخري من ش الشهٌد  دمحم عبدالكرٌم المتناوي البدرشٌن 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  246050فرٌد احمد سٌد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  111

 ش السلطان ابوالعال من ش جمال عبدالناصر المنٌب 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25105150وفً تارٌخ  246055بشٌر احمد نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش سٌد الجوٌلً عدوي سلٌم ع غ العمرانٌه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  243561امل انور محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 العجوزة -4شارع عبد العظٌم راشد _شمه  25الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  160616 السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو حنفى دمحم -  125

 شارع الهرم ناصٌه شارع العرٌش _الهرم_الجٌزة  162وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105115ٌخ وفً تار 246050ٌوسؾ شعبان عبدالتواب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ناهٌا بوالق الدكرور -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فاروق حرب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  160616عمرو حنفى دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 شارع الهرم ناصٌه شارع العرٌش  162وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246051حسن ابراهٌم السٌد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وراق العرب -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السٌره الدمحمٌه 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25105115وفً تارٌخ  246023عزٌزه دمحم شحاته الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش حسن موسً من ش االربعٌن الطوابك شمه بالدور الرابع فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246031عزٌز زكرٌا زاٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 امبابة -م العمال  -الـتأشٌر:   ، شارع العامل االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246016احمد دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  126

 ش صالح الدٌن الكٌت كات امبابه 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  232660رضا متولً السٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 شارع الدكتور حسن حمدي_بوالق الدكرور  15أشٌر:   ، اصبح الـت

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  232660متولى هالل لمستلزمات الدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 شارع الدكتور حسن حمدي_بوالق الدكرور  15وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  232660الدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا متولً لمستلزمات -  120

 شارع الدكتور حسن حمدي_بوالق الدكرور  15وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

,  تم تعدٌل العنوان 25105115وفً تارٌخ  246016محمود ابوالفتٌان محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش حسن عبدالعزٌز الرشاح زنٌن بوالق الدكرور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246010عماد مرزوق بخٌت للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش االمانه من مسبن الزهر وراق الحضر الوراق 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  235136ور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد المنعم ن -  132

 شارع الهرم _عمارات البنن المركزي  316الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246015احمد مصطفى دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 بوالق الدكرور -ناهٌا -ـتأشٌر:   ، شارع دمحم نافع ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246013محمود رشدى فنجرى صالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 بوالق الدكرور -ناهٌا-شارع ابراهٌم مهدى  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246065تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     انور عنتر عبداللطٌؾ عبدالحافظ ، -  135

 امبابه-االمام الؽزالى -شارع ابى عبد الرحٌم  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246062سماح احمد ابراهٌم طبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بوالق الدكرور -شحاته الجمل  -ر:   ، شارع ابراهٌم رمضان الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246022مدحت دمحم عوض عوض علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الدلً 3ش اٌران الدور  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105115وفً تارٌخ  246025بك لٌده برلم    رفعت علً ابراهٌم علً الشرلاوي ، تاجر فرد ،  س -  136

 ش هالل مدٌنه سٌتً اسباتس  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246012رضا حسن دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم الشرٌؾ

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246014مدحت كمال عبدالعاطً باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 أ ش الثروه المعدنٌه هضبه االهرام الهرم 321وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  226614على جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 البوابه االولً _هضبه االهرام _الهرم 5أ شارع  21، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  241045رجب عبد الوهاب احمد حالوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 م امبابة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كومبرة ترعة المرٌوطٌة طرٌك ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246044رامز ابوضٌؾ نصر واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش مسجد الرحمه من ش عشره وراق العرب الوراق 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246045سعٌد فاٌز حسب هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش ترعه بشتٌل بجوار جامع فلفل بشتٌل 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  250236عمر ناجى حامد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 شارع الثالثٌنً _عمرانٌه ؼربٌه  54الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246032عطٌات دسولى احمد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الوراق  -وراق الحضر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اكتوبر من سعد زؼلول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  256460تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌسرى عمر عبد الهادى ، -  141

 الـتأشٌر:   ، الشارع السٌاحً _مول مصباح _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246031دمحم سامً مهدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ضوان ش الجامع مركز منشاه المناطر امبابهالـتأشٌر:   ، منشاه ر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246036مصطفى سرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 العمرانٌة  -ش محى الدٌن على من ش عز الدٌنعمر اسباتس ؼرفة بجوار الحمام  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  60363ٌد ابراهٌم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السعٌد الس -  155

 _الدور االول _الشٌح زاٌد_السادس من اكتوبر 4_شمه  131_المجاوره االولى عمار  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الحً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246041   عمر نور الدٌن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  151

 ش ابو سعده من ش سعد زؼلول كرداسه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  256460ٌسرى عمر عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 _مول مصباح_كرداسه  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الشارع السٌاحً

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246026الشٌماء مرعً عبدالرسول عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش دمحم مرسً من ش الممدم دمحم طه من خاتم المرسلٌن الزهور العمرانٌه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246020تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم مراد ابراهٌم ٌوسؾ ،  -  154

 ش االعتماد م غ امبابه 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246036دمحم فوزي عامر عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 نصر عمرانٌهش مدٌنه ال 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246033مصطفً عبدالمؽٌث عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، ش عامر من ترعه زنٌن بوالق الدكرور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246043مصطفً احمد مصطفً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش عبدالعال السوهاجً من ترعه الزمر بوالق الدكرور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  230660محفوظ رمضان محفوظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الحضروراق  -ش ام المرى  12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  243441راضً عبدالمسٌح زكً سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش راضً عبدالراضً من ش الؽاز وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111ٌخ وفً تار 246041عمر دمحم محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش امتداد شالب البصراوي المنٌره الؽربٌه امبابه 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246030عمرو صالح الدٌن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدكرور  بوالق -ش احمد رجب من ش المصرؾ 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246034دمحم احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ش الزهراء عمرانٌه 35الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 25105111وفً تارٌخ  246035شٌرٌن كرم علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  60363احمد   السعٌد  عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ادس من اكتوبر _الدور االول _الشٌح زاٌد_الس 4_شمه  131_المجاوره االولى عمار  1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الحً 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246042عساؾ بن حمدٌن ممحم العتٌبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش خالد امٌن التعاون الهرم 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105111رٌخ وفً تا 246035عبد المجٌد رمضان احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش المنصور ؼنام اوسٌم 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  246011الجندى لتجهٌز وتورٌد االؼذٌه والمشروبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 روربوالق الدك -شحاته الجمل -شارع على خلٌل  36العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  246051دمحم عادل دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 المهندسٌن  -ش المحروسة من ش احمد عرابى  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  246054طاهر عادل حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 ش الهرم الهرم 331الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  246046حسن احمد عبد الحفٌظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم الهدى من ش ناهٌا امام مصنع االدوٌة  1تأشٌر:   ، رلم وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  215050حاتم سعٌد حسٌن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الوراق-ش رحاب االٌمان 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  246056اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صفوت اسماعٌل ٌوسؾ ، ت -  112

 ش عمارات ابوالفتوح الطالبٌه الهرم 30وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105114وفً تارٌخ  246053محمود عارؾ عبدالرسول عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش الفردوس من ش ترعه السواحل وراق الحضر الوراق 34،   , وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105114وفً تارٌخ  55166مرفت على جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع الجامع الكبٌر من شارع الشٌن _فٌصل  6، اصبج/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  246055سبك لٌده برلم     احمد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  -  115

 ه البوابه الثانٌه حدائك االهرام الهرم 255الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  105061دمحم ابو الؽٌط ذكى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 حاره عبده سعد من شارع البحر االعظم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  246061جوزٌؾ نبٌل حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بوالق الدكرور -ناهٌا -الـتأشٌر:   ، شارع دروٌش البراجٌلى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  246055لٌده برلم     محمود جمال عنانى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  116

 العجوزة  -شارع احمد عرابى 31وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  246056وائل عبد الحافظ ابو بكر حراجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 بوالق الدكرور -اهٌا ن -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حسٌن دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  105061دمحم ابو الؽٌط ذكى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 حاره عبده سعد من شارع البحر االعظم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246015 احمد عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 العجوزه 1ش الهادي الدور االرضً شمه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  242125اٌهاب عزالدٌن فاروق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وراق العرب-ٌوسؾ امٌن من شارع الؽاز شارع  15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  242125اٌهاب عزالدٌن فاروق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وراق العرب _الوراق-شارع ٌوسؾ امٌن من شارع الؽاز 25وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246015 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن السٌد دمحم -  164

 شارع على عفٌفى بحٌرى وادى النٌل مٌت عمبة الدلى 4الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246013احمد فاٌز علً عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش الملن فٌصل الدور الثانً الهرم 252الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  155126سٌارات عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش احمد عرابً المهندسٌن 31،35، اصبح / بلون رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  155126فرد ،  سبك لٌده برلم     معرض عبد هللا لتجارة السٌارات ، تاجر -  161

 ش احمد عرابً المهندسٌن 31،35وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / بلون رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246064هانً محمود عبدالعظٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ، ش ابراهٌم المصري ناهٌا بوالق الدكرور   وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246011محمود علً حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص من ش المعهد الدٌنً وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246065،  سبك لٌده برلم     تامر نبٌل سٌد سلٌمان ، تاجر فرد -  105

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  242125اٌهاب عزالدٌن فاروق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 ن شارع الؽاز_وراق العرب _الوراق شارع ٌوسؾ م 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  242125اٌهاب عز الدٌن فاورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 شارع ٌوسؾ من شارع الؽاز _وراق العرب _الوراق  25الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246063ده برلم    فاطمه السٌد حسن سالم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  103

 ش ابناء الكعٌمات االمام الؽزالً م غ امبابه 53وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  212566دمحم شحاته محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 طارق بن زٌاد من ش نبٌل طه الطالبٌه فٌصلش  3الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246060بسمه سامً سمعان تمساح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الـتأشٌر:   ، ش امٌر االسكندرانً من ش كورنٌش النٌل وراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246012،  سبك لٌده برلم    تامر حربً لدٌس لداس ، تاجر فرد  -  106

 ش عبدالعزٌز حمدي وراق العرب الوراق 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  165320رضا محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 سهل حمزه مع عبد اللطٌؾ عبد الفتاح_الهرم شارع تماطع  1الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246061دمحم علً علً حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 الـتأشٌر:   ، ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  144364دمحم سلٌمان شحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 شارع المؽفره من العشرٌن _فٌصل  6الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25105115وفً تارٌخ  246066عبدالعال عبدالفتاح عبدهللا تركً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش دمحم عباس امتداد البصراوي م غ امبابه 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  144364دمحم سلٌمان شحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 صل _الجٌزة شارع المؽفره من شارع العشرٌن _فٌ 6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  246066دمحم حسٌن ابوالٌزٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش البنفسج العمرانٌه الؽربٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  246014عبدالحمٌد حسن ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش ابراهٌم ابوخلٌل المعتمدٌه كرداسه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  136213شعبان دمحم السٌد عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد االٌمان _منشاه المناطر _امبابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246063فرج نورالدٌن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش مدٌنه النصر عمرانٌه 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246002حازم عزت ٌحًٌ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لـتأشٌر:   ، ش محمود البنا ناهٌا بوالق الدكرورا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246066ابوسرٌع حسٌن ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246060    دمحم عبدالحمٌد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  256

 ش جمال عبدالناصر امتداد كوبري احمد عرابً امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246003شٌماء دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 ا بوالق الدكرورالـتأشٌر:   ، ش دمحم نافع ناهٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246061مٌنا ولٌد عبداالحد نعوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  246016سٌد عبد العلٌم بخٌت عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد النبى مؽاورى من شارع الجمعٌة الزراعٌة بشتٌل البلد اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  246001طارق دمحم الزٌتً عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بوالق الدكرور وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم الشرٌؾ ناهٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246061عمر صالح ٌمانً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 اكتوبر البراجٌل اوسٌم 6الـتأشٌر:   ، ش 

ٌل العنوان , تم تعد 25105116وفً تارٌخ  246011ٌسرى محمود ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 شارع السودان المهندسٌن العجوزة 152وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246062رحمه خالد صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع الشهٌد عبد هللا من المومٌة العربٌة المنى امبابة 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246065ر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبده عم -  216

 الدلً 1ش السد العالً الدور االرضً شمه  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  246065وائل سعد نعٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌه 22تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  246066اٌمن مجدي عبدالعظٌم لرنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الوحده كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116تارٌخ وفً  246005احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 المهندسٌن 4ش السودان الدور الثانً شمه رلم  211الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  136213شعبان دمحم السٌد عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

رع مسجد االٌمان _منشاه المناطر _امبابه بنشاط تجارة مالبس جاهزة براس وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان شا

 مال خمسون الؾ جنٌها الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241555نورا السٌد سعد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 كروربوالق الد -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم المصرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246006رضا حسن سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 63الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 25105111وفً تارٌخ  241554ابراهٌم السٌد طاهر جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ش محمود سابك الحناوي الهرم 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246001احمد صبري كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ش عبدالؽنً حسن عمرانٌه 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  233245ده برلم    دمحم عبد الهادى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  225

 ٌمٌن السلم _العجوزة  4شارع فوه شمه رلم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، الدور االول فوق االرضً _ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  241553دمحم ابراهٌم دمحم منصور مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش فلسطٌن متفرع من خاتم المرسلٌن العمرانٌه الؽربٌه العمرانٌه 55الـتأشٌر:   ،  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246004نصحً عزٌز ؼالً جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، حوض ابو سلطان _زاوٌه ابو مسلم _بجوار الدائري _ابو النمرس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  222546عمرو دمحم محمود شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 شارع المشتل _تمسٌم الشٌشٌنً _المعادي _الماهره 16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  246005احمد سامً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 ه امبابهش الظاهر ارض الجمعٌ 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  241555سٌد عبدالرحمن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ محمود لطفً سمٌل اوسٌم

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105111وفً تارٌخ  241551سامً حسٌن دمحم اللٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 اكتوبر مدٌنه النجوم بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، ش المصرؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  246006عبدهللا محسن عبدهللا عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 ش الملٌجً بوالق الدكرور 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  241552ود محمود مرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سمٌر محم -  233

 ش عبدالحمٌد حبشً من ش الملكهه ناظلً بوالق الدكرور 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 25105111وفً تارٌخ  243625حسٌن فرج هللا رؼبى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 شارع احمد توفٌك من شارع الدكتور دمحم فؤاد سعٌد _العمرانٌه  305وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241512ٌاسر عمر عمر ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، ام دٌنار م منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  231211مها عبد الجلٌل عبد الوهاب عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 شارع نبٌل عبد الؽاطى وراق العرب 23العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  241511دمحم عادل عبدالرحمن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش محمود السٌد من ش ترسا الهرم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  241516عبدالمنعم الكحالوي عبدالمنعم المتولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الهرم 50ش الهرم احناتون مول الدور االول محل  363العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  101164عادل عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 المطاع الثانى بالمنطمة الصناعٌة االولى 46بلون  225الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  220214عمرو دمحم هشام مصطفى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 اكتوبر 6حدائك زاٌد الشٌخ زاٌد  3بلون  460وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شالٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان  25105116وفً تارٌخ  210346عبد هللا دمحم عبد اللطٌؾ عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

تاح رئٌسً اخر بالعنوان ش مصرؾ جالل المربع البحري اخر فٌصل بنشاط مصنع لتصنٌع الفالتر , وصؾ الـتأشٌر:   ، افت

ومحطات المٌاه ووحدات الطاله الشمسٌه بسمه تجارٌه اوشن لتصنٌع الفالتر ومحطات المٌاه ووحدات الطاله الشمسٌه براس مال 

 جنٌه 155555

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241550برلم    رومانى نصرى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  242

 الوراق -اكتوبر وراق العرب  6ش السالم من ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  241551نسٌم جدعون ٌعموب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 بالدور التاسع المهندسٌن 33شمه ش عدنان المدنً  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241516حمدي ثابت حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ش العروبه عمرانٌه 15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241515جمٌل علً عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش ثروت ناصٌه ش الدلً الدرو الرابع الدلً 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241515اٌمن دمحم مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ه امبابهش ابوبكر الصدٌك ش االمام الؽزالً المنٌره الؽربٌ 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241514عماد عزت محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه اوسٌم  الزٌدٌه

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 25105116وفً تارٌخ  210346عبد هللا دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، شارع مصرؾ جالل المربع البحرى اخر فٌصل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241510دمحم مصطفً رباح سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 ش مدرسه طابا امتداد الوحده المنٌره الؽربٌه امبابه 10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  241511بوي علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان ن -  255

 ح فتحً من ش بورسعٌد ش المطار المنٌره الؽربٌه امبابه 21الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 25105116وفً تارٌخ  101164عادل عبد الرحمن دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 المطاع الثانى بالمنطمة الصناعٌة االولى  46بلون  225وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  101164عادل عبد الرحمن دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 اكتوبر 6(  251وان  المنطمه الصناعٌه الثالثه خدمى ثانى لطعه )وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعن

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  165515مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 55555براسمال  -لراتان بنشاط / تصنٌع منتجات ا -الهرم  -الطالبٌة  -ش الدكتور حسن كامل 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 خمسون الؾ جنٌها

وفً تارٌخ  165515اصبح /مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

بنشاط / تصنٌع منتجات الراتان  -الهرم  -الطالبٌة  -ش الدكتور حسن كامل 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105116

 خمسون الؾ جنٌها 55555براسمال  -

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  165515جمال احمد ابو ضٌؾ سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الهرم  -الطالبٌة  -ش الدكتور حسن كامل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  221635عبد المنصؾ على عبد المنصؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 بوالق الدكرور-صفط اللبن-شارع العمده 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241545احمد جمال شاكر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش ذكً الدٌب بوالق الدكرور 46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241525حسام الدٌن خلٌل نصر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ش عبدالرازق دمحم من وزاره الزراعه الدلً 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241526ود عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم محم -  250

 ب ش احمد عرابً المهندسٌن 05الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241526عالء طلعت بؽدادي الساري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ش مصطفً البان ارض اللواء بوالق الدكرور 25شٌر:   ، وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241541محمود سعٌد ذكً عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش ابراهٌم رمضان ناهٌا بوالق الدكرور 56وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241524سبك لٌده برلم    صالح دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،   -  262

 ش التوحٌد من ش عدوي سلٌم ع غ العمرانٌه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241520حسن دمحم حسن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 باس من ش مدرسه التجارٌهش الشٌخ حسنت ع 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  163151فتحٌه سٌد عبد السمٌع عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 العجوزه-الصحفٌٌن*-ش الدكتور حجازى 6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241536لٌده برلم    رامً ٌاسر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  265

 الـتأشٌر:   ، ش بسطاوي عمران عبدالنعٌم امبابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241531اسالم احمد زكً حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 دكرورالـتأشٌر:   ، ش حسٌن دمحم ناهٌا بوالق ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241535سٌد خٌري السٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الدلً 6ش السودان الدور الثالث شمه رلم  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  151512سلٌمان  ابراهٌم عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

بنشاط/بٌع مستحضرات تجمٌل -دار السالم-ش دمحم عامر من ش العروبه 6الـتأشٌر:   ، الموافمه على افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان 

 براس مال/خمسون الؾ جنٌها-بالجمله

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121ارٌخ وفً ت 151512سلٌمان  ابراهٌم عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ش دمحم عبدالهادى الجوهرة ش مصرؾ الكنٌسة2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241534احمد ٌاسر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالرازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241535دمحم ٌاسر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، ش ابوالفضل ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  220214عمرو دمحم هشام مصطفى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 شارع دمشك المهندسٌن  43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241536اٌه حماده دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، ش دروٌش البراجٌلً ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  241530لٌده برلم    عبدالناصر حسٌن عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك  -  214

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سٌد ؼالب همفرس بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  241521دمحم خلؾ علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ر العشرٌن فٌصلش فتحً الشٌمً من ش ابوزٌد بد 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  254651هانى عبد الوالى معاز رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ شارع المعسكر ابو رواش مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  255161سٌد احمد عبد العزٌز عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ سٌدي على المؽربً الشنباب البدرشٌن بنشاط/مماوالت عمومٌه/براس مال 

 جنٌها 12555

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  16164عبدالمنعم ٌونس  ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الهرم-الـتأشٌر:   ، اصبح/نهاٌة عز الدٌن عمر اسباتس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  224666دمحم ناصر احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 العٌاط-الـتأشٌر:   ، اصبح/شارع السوٌمه

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  213012،  سبك لٌده برلم     مكارٌوس ٌونان مجلى رزق هللا ، تاجر فرد -  265

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /ش عادل ابوعطٌه من ش المجزر االلً المنٌب

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  241542شرٌؾ صالح عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش الثالثٌنً عمرانٌه 40وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  241541عمرو دمحم حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، عرب العش سماره شبرامنت ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122خ وفً تارٌ 135541ٌاسر دمحم السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 بوالق الدكرور-ابواللٌل-الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش التحرٌر من ش المدٌنه المنوره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  115435دمحم عبده دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الحوامدٌه  -و فتحىالـتأشٌر:   ، اصبح/ شارع المستشار فوزى اب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  241543احمد عبدهللا دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ش عثمان احمد عثمان عمرانٌه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  241545هند دمحم عبدالمجٌد عشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر م اوسٌم

وان , تم تعدٌل العن 25105122وفً تارٌخ  255161سٌد احمد عبد العزٌز عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  سٌدي على المؽربً الشنباب البدرشٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  241544حازم دمحم جاب هللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر م اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  241546ه برلم    هٌثم هاشم عباس عبدالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  260

 ش لطعه الزهراء السبٌل مركز منشاه المناطر امبابه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241566عادل فرج فوزى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 الدلى -ٌرشارع التحر 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ  241556شرٌهان محسن عبد السالم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 الوراق -وراق العرب  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر السلمانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241551كرٌم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 ش علً بن ابً طالب من شارع العروبه وراق العرب /الوراق 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241565احمد سٌد عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 الدكروربوالق  -ناهٌا -شارع سٌد ؼالب  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241554اسماء نجٌب حسن الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 الـتأشٌر:   ، ش مسجد الجوهره م كرداسه

عنوان , تم تعدٌل ال 25105124وفً تارٌخ  241556انطٌونٌوس صفوت سعٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابوالعال اللبان من ش جمال عبدالناصر عزبه المفتً الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241561مصطفً محمود علً عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 ش هضبه االهرام الهرم 125وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241553، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رمضان سامً عبدالرؤوؾ -  201

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش النادي البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241564وائل طارق ٌوسؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 ازق خطاب ناهٌا بوالق الدكرورش عبدالر 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241540عبدالرحمن سٌد حسن سٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 ش عبدالعزٌز الحاج علً برن الخٌام كرداسه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241555  ابراهٌم ٌحًٌ جاد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  355

 ش عبدالرحٌم المناوي العمرانٌه 54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105124وفً تارٌخ  241561سامح ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 العجوزه-م عمبه  -3لم شارع وادى النٌل محل ر 04, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241513اٌمن صابر لطب طه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 شارع اوالد طلبه وراق الحضر الوراق 36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105124وفً تارٌخ  241555مصطفً احمد خمٌس احمد البرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سالمه الشاعر كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  241563هشام سالم ابوهالل دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 ش عطٌه العمرانٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  241552، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً رشاد احمد عبدالمطلب  -  355

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوق المدٌم م كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  241561دمحم رمضان عبادي دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 بوالق الدكرور 65محل رلم  فرست مول 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  101661احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح الشارع السٌاحى كرداسه

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  101661برلم    احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  356

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الرئٌسى االخر

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  241516الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    \السٌد عبدالكرٌم عبده عبد -  350

 بهوصؾ الـتأشٌر:   ، جزاٌه مركز منشاه المناطر امبا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241564علً عثمان احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ حنفً الجندي كرداسه

ان , تم تعدٌل العنو 25105125وفً تارٌخ  241565اسالم محمود عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ش انس بن مالن المهندسٌن  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241563دمحم علً دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بوالق الدكرور 61فرست مول محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241566ه برلم    دمحم علً حسٌن دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  313

 ش احمد محمود من ش عمر بن العاص المطبعه فٌصل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  241561عبدالرحمن اسماعٌل احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ش عبدالرازق فراج الهرم 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م تعدٌل ت 25105125وفً تارٌخ  101661احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  135536محروس عابد نٌاؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

بر ماركت شارع مسجد الرحمن العروبه المنٌره بنشاط / سو 11من  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعناون محل رلم 

 عشرون الؾ جنٌه فمط الؼٌر  25555براسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  241562احمد عبدالحفوظ فضل عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بوالق الدكرور 6ش فرست مول محل رلم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241566ك لٌده برلم    احمد دمحم السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سب -  316

 ش احمد عرابً بجوار المدرسه االعدادٌه منشاه المناطر 3الـتأشٌر:   ، اترٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241512احمد نادر شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 ش محمود ابو عٌسً بوالق الدكرور 6،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241516محمود سعٌد حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ش محمود انور المطبعه فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  241511عارؾ احمد علً ابو عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الوحده الصحٌه منشاه المناطر امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241511ناهد حمدي عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241565عباس فهمً عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 بوالق الدكرور 15فرست مول محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  212651هانى صبرى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الدورالرابع  453أشارع احمد عرابى المهندسٌن شمه  02الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  244255مها عبد الخالك احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 سالٌه مكً-ش ربٌع الجٌزي السوق التجارى 13وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  241560 فتحً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  326

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالمجٌد موسً ناهٌا بوالق الدكرور 

, تم تعدٌل العنوان  25105125وفً تارٌخ  241515شٌماء سعد معوض احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ش احمد ابراهٌم ناهٌا بوالق الدكرور 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  241510محمود عبدالمجٌد عبدالسالم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ش الخبر السعٌد وراق الحضر الوراق 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  163613ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االلفى حسن على مصطف -  320

 شارع دمحم بركه ارض الحداد امبابه  12الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  253030ربٌع السٌد احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ٌر:   ، اضافه رئٌسً اخر بالعنوان ش نٌازي عبدالسٌد من ش الشباب كفر ؼطاطً فٌصلالـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  241566احمد طه عبدالمعز هاشم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسه ش التوحٌد مركز كرداسه

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  105621ولٌد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اصبح/استٌراد وتوزٌع وبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت لالتجار فٌها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  105353اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحكٌم دمحم عبدالداٌم بدٌر ، ت -  2

 التأشٌر:  اصبح/ مكتب تورٌد منتجات المطاحن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  231650دمحم رفعت احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  221021هشام دمحم على ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

التأشٌر:  اصبح/ تورٌدات عمومٌه)فٌما عدا مستلزمات الكمبٌوتر واالنترنت( وتورٌد المالبس والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات 

 التجمٌل ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل 25105151وفً تارٌخ  110566مكتب رحالت ابراهٌم محمود سلٌمان عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضاؾ/ متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  230266مٌنا اسحاق عجٌب رسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 (2510لسنه  461شٌر:  اصبح/انتاج وتورٌد المواد االعالنٌه والخدمات الرلمٌه )موافمه امنٌه برلم التأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105152وفً تارٌخ  223022فاٌك بمطر ابو الٌمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضاؾ/مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105153وفً تارٌخ  251433عالء دمحم السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 اصبح/ نمل عمال ورحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105153وفً تارٌخ  255551دمحم حامد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 ح/مطعم وماكوالتاصب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  245565عماد عاشور عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اصبح / تجاره وتصنٌع الجلود و االحذٌه

تم تعدٌل النشاط , 25105153وفً تارٌخ  04611فرج محمود فرج حسٌن المتناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , 25105153وفً تارٌخ  04611فرج محمود فرج حسٌن المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر:  اصبح/مخبز بلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153ً تارٌخ وف 100363ؼالى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  اضاؾ/المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105153وفً تارٌخ  12610نجاربال ستٌكو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اصبح/مركز خدمه وصٌانه السٌارات والمعدات الثمٌله ولطع الؽٌار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246515بدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود ع -  15

 التأشٌر:  اصبح/ تورٌدات عمومٌه) فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال25105154وفً تارٌخ  111624احمد ابراهٌم دمحم موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  221456كمال احمد عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  226551حسٌن مرعى احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اصبح تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  226361مسعود سمٌر مسعود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151ً تارٌخ وف 231112سطوحى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه مكتب متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  161266جمال عبد الناصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اصبح بٌع دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  166622   دمحم سٌد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  22

 اصبح تحارة المالبس الجاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  166215عصام سمٌر شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 اصبح ورشه نجارة بمحركات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  156436رد ،  سبك لٌده برلم   احمد نور الدٌن على عمر ، تاجر ف -  24

 التأشٌر:  تعدل الى / مماوالت اعمال تخرٌم الخرسانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  246563سمر دمحم ٌاسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

مؤتمرات وعروض االزٌاء واالفراح وعمل دورات تدرٌبٌه فً اعداد عارضات االزٌاء وتصمٌم اضافه تنظٌم الحفالت وال

 2510/454االزٌاءبموجب موافمه امنٌه برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  211413عٌد حسنٌن عبد الجابر حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 نمل ومشاالت ومتعهد نمل عمالالتأشٌر:  تعدل الً/ مكتب 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  114130دمحم عبدالممصود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اصبح/جمع ونمل وتدوٌر مخلفات المصانع الؽذائٌه لعمل اعالؾ المواشً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  251406لٌده برلم   محمود عبد العظٌم مرسى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  26

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  244055كامل عٌد كامل دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 2510/466التأشٌر:  اصبح محل بٌع ادوات صٌد بموجب موافمه امنٌه برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  126355نبٌل دمحم رفعت  امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اصبح استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  126355اصبح امسون لتنمٌة والتطوٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 شٌر:  اصبح استٌراد وتصدٌرالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  226614على جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 اصبح معرض رخام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 25105115وفً تارٌخ  245665رومانً ناجح عبد المالن متري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 2510/414ؾ التأشٌر:  اصبح تجاره الورق وجمٌع مستلزماته بموجب موافمه امنٌه وص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  136440رمضان محمود حسن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ج المجلفنالتأشٌر:  اضافه / تصنٌع ودرفله االبواب الحدٌدٌه ومشتمالت الباب االٌطالً من الصا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  244500عمرو سعٌد كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضافه تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  105621طارق كامل عبدالستار بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 بح ورشه تشؽٌل مالبس ومنسوجاتالتأشٌر:  اص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  230660محفوظ رمضان محفوظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اضافه نشاط / خٌاطه مالبس ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  41146محمود على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  حذؾ نشاط استشارات علمٌه ومكاتب علمٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  221225حسام جابر حسٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 تأشٌر:  حذؾ نشاط الخدمات العامهال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105111وفً تارٌخ  246536حاتم دمحم عبدون حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اضافه تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 25105111وفً تارٌخ  220161خالد احمد عبد الحمٌد دمحم الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط /تورٌدات وتجاره وصٌانه اجهزة واداره كافتٌرٌات ومطاعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  256460ٌسرى عمر عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  154254لفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد مصطفى دمحم ابو ا -  43

 التأشٌر:  اضافه تسوٌك برامج عالجٌه وحذؾ نشاط تسوٌك مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  105111رضا ابراهٌم احمد بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 لتأشٌر:  اصبح /تصدٌر منتجات جمهورٌه مصر العربٌها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  242411عزت مسعد عزت اللهم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد وتوزٌع اللحوم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  144364  دمحم سلٌمان شحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 التأشٌر:  اضافه تورٌدات مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246511مصباح دمحم مصباح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 لؽٌرالتأشٌر:  اضافه خدمه رجال االعمال فى مجال تاجٌر سٌارات من الؽٌر ول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246613ولٌد محمود عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  165320رضا محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 بح مخبز وحلوانًاص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105116وفً تارٌخ  60022على محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 اصبح استصالح االراضً الزراعٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النشاط , تم تعدٌل 25105116وفً تارٌخ  104624اشرؾ منتصر عمر عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط مكتب تورٌد شتالت الفاكهه والزٌنه والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  101164عادل عبد الرحمن دمحم حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اصبح تصنٌع كرتون ملون ماعدا الطباعة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  156361عبد هللا صالح هاشمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر فمط

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا25105111وفً تارٌخ  113640ٌاسمٌن خمٌس ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  233245دمحم عبد الهادى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اصبح مماوالت وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111ً تارٌخ وف 162061بشرى السٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اصبح متعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 25105116وفً تارٌخ  220214عمرو دمحم هشام مصطفى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

توكٌالت تجارٌه والمماوالت  لٌصبح النشاط-اضافه نشاط تورٌد وجبات وخدمات ؼذائٌه -وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط التسوٌك 

 وتورٌد وجبات وخدمات ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  215151البٌر عدلى فهمى عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اصبح /تصنٌع مستحضرات تجمٌل والمستلزمات الطبٌه ؼٌر المعممه والتصنٌع لدي الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  213406ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال  -  50

 التأشٌر:  اصبح/ بٌع مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  136546احمد محمود حسن المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اوالت عامه وتورٌداتالتأشٌر:  اصبح/مم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  235336مجدى دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اضاؾ/ اعمال نظافه

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن25105121وفً تارٌخ  111635دمحم مصطفى اسماعٌل دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  اضاؾ/تجاره الكترونٌه عبر االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  252113صبحى حمٌد مبارن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اصبح/تورٌد وتركٌب المعادن الصلبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  135541رلم   ٌاسر دمحم السعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

 التأشٌر:  اصبح/لطع ؼٌار السٌارات واطارات وبطارٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  131126خالد دمحم عبد النبى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 والتصدٌر 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  اضافه االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  16164عبدالمنعم ٌونس  ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 اصبح/تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  222331جورج نجٌب سلٌمان ابو السعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الؽاء/ التسوٌك-التأشٌر:  اضاؾ/مماوالت وتورٌد اؼذٌه وخدمات صٌانه مولدات واالت وعدد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  245420اٌمان فراج البكري فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اضافه تاجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  250521فوزى هجرس عباس ظهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر:  اصبح/ مكتب مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105124وفً تارٌخ  116542برلم    اسعد  راشد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  15

 حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  244255مها عبد الخالك احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اصبح/بٌع مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  233665حمد محمود الشمٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ا -  12

 التأشٌر:  اضافه / تورٌد مالبس وااللمشه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105125وفً تارٌخ  162510رجب سمٌر رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

وبعد الحصول على  6من مج 36وفمره  10ن لدى الؽٌر فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ومج اضاؾ دعاٌه واعال

 ( 2510لسنة  536التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105125وفً تارٌخ  246141احمد رشاد لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تجارة المشؽوالت الٌدوٌه اضاؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  245310كرٌم مجدى دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اصبح تمدٌم مأكوالت ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , 25105125فً تارٌخ و 101661احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر:  اصبح بٌع مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه 25105125وفً تارٌخ  60101سٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نشاط / اعداد وتجهٌز النباتات الطبٌه وتوابل وتماوي وبذور وتصدٌرها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  111031اح شعبان عبد الحلٌم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نج -  16

 6من المجموعه  36والفمره  10التأشٌر:  اصبح استٌراد وتصدٌر جمٌع المنتجات ماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126فً تارٌخ و 246056دمحم صفوت اسماعٌل ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  اصبح / تسوٌك المطبوعات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  253030ربٌع السٌد احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  اضافهع تصنٌع بلتات خشبٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246655سعد سالم عبد الرحمن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 25105153وفً تارٌخ  246656دمحم فؤواد سلٌمان البرجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  246664السٌد مدنً السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246666رجب شلمامى عبد الحمٌد فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246050ٌوسؾ شعبان عبدالتواب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  160616عمرو حنفى دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246066عبدالعال عبدالفتاح عبدهللا تركً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246051حسن ابراهٌم السٌد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  144364دمحم سلٌمان شحات سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  246046حسن احمد عبد الحفٌظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246066ابوسرٌع حسٌن ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105111وفً تارٌخ  241552محمود سمٌر محمود محمود مرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241512ٌاسر عمر عمر ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241521 خلؾ علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241552مصطفً رشاد احمد عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241561دي دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رمضان عبا -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  241563هشام سالم ابوهالل دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  246635 علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد الدٌب دمحم -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  246645مراد ثابت وهبه توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246601فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ زكرٌا وهبه بطرس ، تاجر  -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246665دمحم احمد محً الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  246605د ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المنعم حمزه فتوح ، تاجر فر -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246603ٌاسر ؼرٌب مبارن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246051رلم   مجدي دمحم احمد حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246033مصطفً عبدالمؽٌث عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  246043مصطفً احمد مصطفً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246001طارق دمحم الزٌتً عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116تارٌخ وفً  241516حمدي ثابت حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241515جمٌل علً عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241513اٌمن صابر لطب طه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241563دمحم علً دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105153وفً تارٌخ  246650عبدالكرٌم خلؾ عبدالسمٌع عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105154وفً تارٌخ  246661شعبان دسولى عبد الؽفار عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246611محمود سعودي عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246601عٌسى جاد حبٌب دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 25105156وفً تارٌخ  246610ولٌد دمحم علً مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  103155عمرو عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25105115وفً تارٌخ  246060بسمه سامً سمعان تمساح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246012تامر حربً لدٌس لداس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  246026الشٌماء مرعً عبدالرسول عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246061عمر صالح ٌمانً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  241555سٌد عبدالرحمن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  241551سامً حسٌن دمحم اللٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241553مً عبدالرؤوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان سا -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241562احمد عبدالحفوظ فضل عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241564لحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل طارق ٌوسؾ عبدا -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246645اسالم السٌد عبدالحمٌد بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  246643، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انس عبدالمطلب علً مصطفً -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246654دمحم طلعت فتحى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  236011جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر دمحم عبد الداٌم على ، تا -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246034دمحم احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246035ده برلم   شٌرٌن كرم علً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246055بشٌر احمد نجٌب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246041عمر دمحم محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246030عمرو صالح الدٌن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116ً تارٌخ وف 246060دمحم عبدالحمٌد دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246003شٌماء دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  246054طاهر عادل حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  101164عادل عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا25105121وفً تارٌخ  241534احمد ٌاسر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241535دمحم ٌاسر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  241542شرٌؾ صالح عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  241541عمرو دمحم حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246640احمد ناجح زكرٌا عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  246636اٌمان سلطان احمد عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246614مها احمد فؤاد دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246012رضا حسن دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  256460ٌسرى عمر عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246014مدحت كمال عبدالعاطً باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246032عطٌات دسولى احمد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  246056ئل عبد الحافظ ابو بكر حراجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وا -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  241553دمحم ابراهٌم دمحم منصور مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241511اٌمان نبوي علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241526عالء طلعت بؽدادي الساري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105124وفً تارٌخ  241556عبد السالم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌهان محسن -  15

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241565عباس فهمً عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246641د اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه عمر احم -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  222563حازم صالح الدٌن حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246616لونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رجب مبرون عبدا -  10

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  246612نانسً عاطؾ عدلً عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246065لحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انور عنتر عبداللطٌؾ عبدا -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246062سماح احمد ابراهٌم طبك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246022فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت دمحم عوض عوض علً ، تاجر -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105115وفً تارٌخ  246025رفعت علً ابراهٌم علً الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246001د ،  سبك لٌده برلم   احمد صبري كامل ابراهٌم ، تاجر فر -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246013احمد فاٌز علً عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  241554لٌده برلم    ابراهٌم السٌد طاهر جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241525حسام الدٌن خلٌل نصر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241526برلم    هٌثم محمود عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  60

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  241545هند دمحم عبدالمجٌد عشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  255161ه برلم   سٌد احمد عبد العزٌز عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  01

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  241566عادل فرج فوزى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151فً تارٌخ و 165123فٌلٌب دانٌال اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  246630فاطمة رجب احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: تم تعد25105153وفً تارٌخ  246655حسن دمحم ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  246660منً هانم ابراهٌم محمود شماخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25105156وفً تارٌخ  246606مودى صفوت نصر واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246600وائل نادى عٌاد بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  246611احمد دمحم دمحم محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  246055زٌنب دمحم عبدالمادر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246016ود ابوالفتٌان محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246010عماد مرزوق بخٌت للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246024ٌك علً شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه شف -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  246055احمد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246062، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رحمه خالد صادق دمحم  -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246065عبده عمر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  210346،  سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  241543احمد عبدهللا دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  241514ه برلم   عماد عزت محمود عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  150

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241511ناهد حمدي عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246652 عمرو دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246662دمحم جمعه عبد الجلٌل عبدالكافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  101333احمد دمحم فرج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105156وفً تارٌخ  246665ناجى منصور عبد الحمٌد فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105111وفً تارٌخ  246035لم   عبد المجٌد رمضان احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  115

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105111وفً تارٌخ  246011الجندى لتجهٌز وتورٌد االؼذٌه والمشروبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  246050سبك لٌده برلم   احمد فرٌد احمد سٌد مصطفً ، تاجر فرد ،   -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246042عساؾ بن حمدٌن ممحم العتٌبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246061لٌده برلم    مٌنا ولٌد عبداالحد نعوم ، تاجر فرد ،  سبك -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  246051دمحم عادل دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246006ٌده برلم   عبدهللا محسن عبدهللا عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105116وفً تارٌخ  241516عبدالمنعم الكحالوي عبدالمنعم المتولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241536،  سبك لٌده برلم   اٌه حماده دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد  -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105124وفً تارٌخ  241555مصطفً احمد خمٌس احمد البرعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241565،  سبك لٌده برلم    اسالم محمود عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  246644ناصر شعبان حمزه دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  250113ابراهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  155513هشام رفٌك شاكر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246020ابراهٌم مراد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246036دمحم فوزي عامر عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246061 علً علً حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246023عزٌزه دمحم شحاته الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  246056سماعٌل ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صفوت ا -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246016سٌد عبد العلٌم بخٌت عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241536حمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامً ٌاسر ا -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241531اسالم احمد زكً حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241535، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد خٌري السٌد عبدالعزٌز  -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  241555ابراهٌم ٌحًٌ جاد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105124وفً تارٌخ  241561، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح ابراهٌم حسنٌن ابراهٌم الجمل  -  130

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241566دمحم علً حسٌن دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  241561فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن اسماعٌل احمد احمد ، تاجر -  141

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  246636عالء عبدالؽفار دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246615فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عبدالفتاح مصطفً دمحم ، تاجر  -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246661ابراهٌم راشد ابراهٌم صافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  166522رد ،  سبك لٌده برلم   عصام الدٌن كمال دمحم متولى ، تاجر ف -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105156وفً تارٌخ  246660هبه دمحم المهدي عبدالخالك مصبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246056،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح دمحم حسٌن ، تاجر فرد  -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  246056دسولً دمحم هاشم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246031ده برلم   عزٌز زكرٌا زاٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105114وفً تارٌخ  246053محمود عارؾ عبدالرسول عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246063لٌده برلم    فاطمه السٌد حسن سالم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241550رومانى نصرى معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  241551نسٌم جدعون ٌعموب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241540عبدالرحمن سٌد حسن سٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  246635سامح امٌل سلٌمان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246653رزق انور دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246666عمرو دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246664دمحم اسامه دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105150وفً تارٌخ  246051دمحم صالح عبدالجواد عبدالمعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  246054مؤسسه نورالدٌن للمنظفات الصناعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 اصالشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246015عمار محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  241045رجب عبد الوهاب احمد حالوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246044رامز ابوضٌؾ نصر واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  165515جمال احمد ابو ضٌؾ سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241555ٌد سعد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا الس -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241560دمحم فتحً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241515ٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء سعد معوض احمد عط -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  241546هٌثم هاشم عباس عبدالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246661رد ،  سبك لٌده برلم   منٌا رشدي بشري مسان ، تاجر ف -  160

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  215161تامر دمحم سعٌد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246656لم   علً حسن علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  246613هانً الباس مرلص الٌاس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246045لم   سعٌد فاٌز حسب هللا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246015احمد عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  246021م   سٌد عبداللطٌؾ علً موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246006رضا حسن سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115تارٌخ وفً  246015دمحم حسن السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246005احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121ٌخ وفً تار 241545احمد جمال شاكر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  241544حازم دمحم جاب هللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125فً تارٌخ و 241510محمود عبدالمجٌد عبدالسالم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  246642ولٌد زٌن العابدٌن فؤاد عزمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153رٌخ وفً تا 246651عاشور سعد دمحم مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  246666احمد حازم احمد مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246013محمود رشدى فنجرى صالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246031دمحم سامً مهدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246064ً محمود عبدالعظٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هان -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246036مصطفى سرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  246055عنانى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود جمال  -  160

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  241510دمحم مصطفً رباح سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241541دالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعٌد ذكً عب -  101

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241566احمد دمحم السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241512اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد نادر شحاته دمحم ، ت -  103

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241561مصطفً محمود علً عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  246631اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالمنجً عبدالموجود ابراهٌم ، ت -  105

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246646دمحم عبدهللا دمحم دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  246666اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم مندي عبدالجواد سالم ، ت -  101

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246602حسٌن سٌد حسٌن عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246016سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  -  100

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246041عمر نور الدٌن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  246025لٌده برلم    دمحم صالح دمحم البسٌونً ، تاجر فرد ،  سبك -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246065تامر نبٌل سٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  242125م   اٌهاب عزالدٌن فاروق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  242125اٌهاب عز الدٌن فاورق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246011ٌسرى محمود ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  246005احمد سامً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  241515اٌمن دمحم مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241520حسن دمحم حسن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن25105124وفً تارٌخ  241551كرٌم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241511عارؾ احمد علً ابو عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25105124وفً تارٌخ  241565احمد سٌد عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105152وفً تارٌخ  246641االمٌن للنباتات الطبٌه والعطرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال25105154وفً تارٌخ  246663دمحم عصام دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  246052دمحم نصر الدٌن عثمان منظور الحمزاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246663احمد دمحم النادي الراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105150وفً تارٌخ  246021عبدالسالم صابر ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246066دمحم حسٌن ابوالٌزٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246063فرج نورالدٌن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246002حازم عزت ٌحًٌ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105115وفً تارٌخ  246014عبدالحمٌد حسن ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  136213عبان دمحم السٌد عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  241511دمحم عادل عبدالرحمن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  241530دالناصر حسٌن عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  241516الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   \السٌد عبدالكرٌم عبده عبد -  224

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  241564علً عثمان احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  246651دمحم محمود كامل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  246665حً عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عالء فت -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  246616امٌر فوزي حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  246605نً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ دمحم السٌد الحس -  220

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  60363احمد السعٌد السٌد ابراهٌم عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  246015ماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى دمحم ح -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  105061دمحم ابو الؽٌط ذكى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  246011 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود علً حسن عبدهللا -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  246065وائل سعد نعٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  246061،  سبك لٌده برلم   جوزٌؾ نبٌل حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد  -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  246066اٌمن مجدي عبدالعظٌم لرنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  246004ده برلم   نصحً عزٌز ؼالً جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  241524صالح دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  241554اسماء نجٌب حسن الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105124وفً تارٌخ  241556انطٌونٌوس صفوت سعٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  241516محمود سعٌد حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  241566احمد طه عبدالمعز هاشم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: صٌدلٌه د / سامً ناعوم   00202تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: اسواق السعٌد   161504شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال25105152،  فى تارٌخ :   -  2

الى: اضاؾ/ المؤسسه الدولٌة للسٌارات  246156تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105152،  فى تارٌخ :   -  3

 سمسم لٌموزٌن  

ؤسسه الوان للتجاره والتورٌدات الى: م 243212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  4

 العمومٌه  

الى: ااصبحت مؤسسه فٌرونا لتجاره  245565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  5

 وتصنٌع الجلود واالحذٌه  

 اصبح/الشٌؾ السورى   الى: 255551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: دار التعمٌر للتورٌدات العمومٌه   246515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  1

الى: اصبح/مركز وخدمه وصٌانه السٌارات  12610تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  6

 ت الثمٌله  والمعدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: بٌج بوردز   241346تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  0

 الى: اصبح/دٌبٌون للمالبس الجاهزة   111624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: سنتر االشراؾ   101110ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105154،  فى تارٌخ :   -  11

الى: استدران السمه/ المؤسسه الهندسٌه  246644تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  12

 Engeneering trading establishment (E.t.st  )التجارٌه 

 الى: اجً كور   156436تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: الكٌنج لصناعة المفروشات والمالبس   223044تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: واي فاي   223630تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: دمحم كمال مهدي دمحم حماد   222554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: رضا متولً لمستلزمات الدٌكور   232660تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  11

الى: عبد الحمٌد حمدى عبد الحمٌد  214664تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105113ى تارٌخ : ،  ف  -  16

 المنشاوى  

 الى: المؤسسه المصرٌه للتصدٌر   105111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105114،  فى تارٌخ :   -  10

 الى: االكابر لاللستٌراد والتصدٌر   242411ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105115،  فى تارٌخ :   -  25

الى: بٌت التبرٌد والتكٌٌؾ للصٌانه  215526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  21

 والتركٌبات  

 الى: الزٌن لخدمات رجال االعمال   246511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: ابل كٌلب   245206تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  23

الى: اضافه / مركز الشروق لصٌانه  212566الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 25105115،  فى تارٌخ :   -  24

 السٌارات  

 الى: تارجت للتورٌدات   124013تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  25

 بحت / مشاتل البستان الزراعٌه  الى: اص 104624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  26

الى: مكتب التعاون العربً الستصالح  60022تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  21

 االراضً الزراعٌه  

 العمال   الى: الخواجه لنمل 256635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: اصبح / التٌسٌر للكرتون الملون   101164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  20

 الى: الرهٌوي ترافٌل   162061تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اصبحت / كافتٌرٌا الخان   241445التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم25105111،  فى تارٌخ :   -  31

الى: ثري اٌه واي للمماوالت والتورٌدات  233245تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  32

 العمومٌه  

 الى: اصبح فارم مٌلن   222151لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا25105111،  فى تارٌخ :   -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: السالم   253464تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: االتحاد للمعادن الصلبه   252113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: الؽاء السمه   136546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121فى تارٌخ :   ،  -  36

 الى: اصبح/تبارن للمماوالت العامه   250521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  31

الى: استدران البٌانات/ سٌد رزق  151532ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش25105122،  فى تارٌخ :   -  36

 عبدالكرٌم سلٌمان  

   GRالى: المصرٌة للخدمات والتورٌدات  222331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  30

الى: اصبحت / الوفاء لالستٌراد والتصدٌر  131126رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب25105122،  فى تارٌخ :   -  45

 وتوزٌع الجبس واالسمنت  

 الى: اصبح/االسالمٌه للتورٌدات العمومٌه   16164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: اصبحت/ الجزٌره   245310ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد25105125،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: اضافه باندا لتورٌد المالبس وااللمشه   233665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  43

تسوٌك الى: اصبحت / الشروق ل 246056تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  44

 المطبوعات  

   M S FASHIONالى: ام اس فاشون  231302تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: مؤسسه ناشٌونال لالجهزه الكهربائٌه   241542تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  46

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 245526برلم       25105152منٌر جمٌل عطٌه ٌونس   ، تارٌخ :  -  1

 242616برلم       25105150عزٌزه خالد شعبان عبدالرحمن   ، تارٌخ :  -  2

 214664برلم       25105111عبد الحمٌد حمدى عبد الحمٌد عبد الرحٌم   ، تارٌخ :  -  3

 214664برلم       25105111عبد الحمٌد حمدى عبد الحمٌد عبد الرحٌم   ، تارٌخ :  -  4

 233565برلم       25105116ابراهٌم لطفً عبده الزهٌري   ، تارٌخ :  -  5

 250521برلم       25105122، تارٌخ :    فوزى هجرس عباس ظهران -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    214636دمحم ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2516لسنه  3613جارى برلم عمد فسخ حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل الت

تم    25105151، وفى تارٌخ    214636اصبح/ احمد صبحً ابراهٌم و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 3613محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم عمد فسخ 

 2516لسنه 

تم    25105151، وفى تارٌخ    131351مدحت جالل محمود وشرٌكه طارق السٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لحل الشركه

تم    25105151، وفى تارٌخ    131351مدحت جالل محمود وشرٌكه طارق السٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 طب السجل  امر محو لحل الشركهمحو/ش

للشركه المصرٌه لالؼذٌه الماكوالت احمد على حسن الحاتى وحسان بلٌك ودمحم الشٌل وا  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها    - 5

 تم محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده   25105152، وفى تارٌخ    51534برلم : 

مصرٌة لالعذٌة و الماكوالت مطاعم المشربٌة احمد على حسن الحاتى و حسان  بلٌك ودمحم محمود الشٌال ودمحم الشركة ال   - 6

تم محو/شطب السجل  امر    25105152، وفى تارٌخ    51534اسماعٌل و شركائهم  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 

 محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده

الشركه المصرٌه لالؼذٌه و الماكوالت علً محمود علً حسن الحاتً و مها احمد علً حسن الحاتً و فادٌه احمد اصبح/    - 1

، وفى تارٌخ    51534علً حسن الحاتً و دمحم محمود الشٌال و شركاهم  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : 

 سئولٌه محدودهتم محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات م   25105152

اصبح /الشركة المصرٌة لالؼذٌة والماكوالت فادٌة احمد على حسن الحاتى وشركائها  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها    - 6

 تم محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده   25105152، وفى تارٌخ    51534برلم : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

للشركه المصرٌه لالؼذٌه الماكوالت احمد على حسن الحاتى وحسان بلٌك ودمحم الشٌل وا  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 تم محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده   25105152، وفى تارٌخ    51534

شربٌة احمد على حسن الحاتى و حسان  بلٌك ودمحم محمود الشٌال ودمحم الشركة المصرٌة لالعذٌة و الماكوالت مطاعم الم   - 15

تم محو/شطب السجل  امر محو    25105152، وفى تارٌخ    51534اسماعٌل و شركائهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده

مود علً حسن الحاتً و مها احمد علً حسن الحاتً و فادٌه احمد اصبح/ الشركه المصرٌه لالؼذٌه و الماكوالت علً مح   - 11

تم    25105152، وفى تارٌخ    51534علً حسن الحاتً و دمحم محمود الشٌال و شركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده

ة والماكوالت فادٌة احمد على حسن الحاتى وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اصبح /الشركة المصرٌة لالؼذٌ   - 12

 تم محو/شطب السجل  امر محو لتصبح شركه ذات مسئولٌه محدوده   25105152، وفى تارٌخ    51534

تم    25105153 ، وفى تارٌخ   235510احمد سراج الدٌن سلٌم و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 2510لسنه  161محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم

تم    25105154، وفى تارٌخ    231635مصطفى راجع احمد جمعه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

تصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم محو/شطب السجل  تم حل الشركة و

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2510ب لسنة  11350

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    155610دمحم حسٌنى دمحم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل  2510/1212وجب عمد فسخ مسجل برلم السجل  بم

 تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    155610دمحم حسٌنى  دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل  2510/1212السجل  بموجب عمد فسخ مسجل برلم 

 تجارى الجٌزة

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    155610دمحم حسٌنى  دمحم عمر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى جٌزة تم حل الشركه واستالم كل  2510/1212بموجب عمد فسخ مسجل برلم 

 الجٌزة

   25105151، وفى تارٌخ    235613حسام الدٌن دمحم صابر احمد الؽرباوي وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

الشركه واستالم كل  اكتوبر االبتدائٌه تم حل 6محكمه  2510/1651تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ الشركه المسجل برلم 

 شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

دمحم عبد الموجود وسعد احمد وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم  -فٌات -المنى والسعد لتجاره لطع ؼٌار السٌارات    - 10

اكتوبر  6محكمه  2510/1106دق برلم تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مص   25105151، وفى تارٌخ    156555: 

 االبتدائٌه تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    25105151، وفى تارٌخ    232165خالد مؽاورى سلٌمان احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم  2510/1160ركه المسجل برلم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ الش

 محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    25105156، وفى تارٌخ    233135عبد الرحمن عمر جوهر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركه

تم    25105156، وفى تارٌخ    233135حمن عمر جوهر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبد الر   - 22

 محو/شطب السجل  فسخ الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105150، وفى تارٌخ    115156ابناء عالم للتجارة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

اكتوبر االبتدائٌه تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه  6محكمه  2510/1620بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب السجل     25105150، وفى تارٌخ    115156ابناء عالم للتجارة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 امر محو لحل الشركه

تم    25105150، وفى تارٌخ    255340دمحم زكى دمحم عبد العال وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

جٌزة تم حل الشركه  واستالم كل شرٌن كافه  2510/665محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    25105115، وفى تارٌخ    250550عماد سعد عبد النبى على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد  2510/1632محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مسجل برلم 

 سجل تجارى الجٌزةمن 

تم    25105115، وفى تارٌخ    250550عماد سعد عبد النبى على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

طب السجل  تم محو/ش   25105111، وفى تارٌخ    151665دمحم طارق عٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى  2515/1161بموجب عمد الفسخ المسجل برلم 

 الجٌزة

،    151665حاتم حامد أحمد مصطفى عٌد وشرٌكه عادل حامد أحمد مصطفى عٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 20

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل  2515/1161م محو/شطب السجل  بموجب عمد الفسخ المسجل برلم ت   25105111وفى تارٌخ 

 شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    151665دمحم طارق عٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل  2515/1161لفسخ المسجل برلم السجل  بموجب عمد ا

 تجارى الجٌزة

،    151665حاتم حامد أحمد مصطفى عٌد وشرٌكه عادل حامد أحمد مصطفى عٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل  2515/1161جب عمد الفسخ المسجل برلم تم محو/شطب السجل  بمو   25105111وفى تارٌخ 

 شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    25105114، وفى تارٌخ    231655شركه ٌوسؾ شعبان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم  2510/1631عنه برلم  السجل  بموجب عمد فسخ مسجل ملخص ومشهر

 محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم محو/شطب    25105114، وفى تارٌخ    231655شركه ٌوسؾ شعبان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25105114، وفى تارٌخ    164566ب وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ابو رحاب عز العر   - 34

جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه  2510/1166محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم 

 حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة

تم    25105114، وفى تارٌخ    164566كة تضامن  سبك لٌدها برلم : ابو رحاب عز العرب وشرٌكة  ، شر   - 35

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

، وفى تارٌخ    150151فواز الشرلاوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -االسالم لتجاره مواد البناء    - 36

اكتوبر االبتدائٌه  6محكمه  2510/1662سجل ومشهر عنه برلم تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ ملخص م   25105115

 تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    150151فواز الشرلاوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -االسالم لتجاره مواد البناء    - 31

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة   25105115

   25105116ٌخ ، وفى تار   4664الشركة الشرلٌة "" إسترن كومبانى "" ش.م.م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لتؽٌٌر الكٌان المانونى

/ المابضة للصناعات الؽذائٌة  ، شركة 115لطاع االعمال العام وتابعة للشركة / 253اصبحت الشركة خاضعة للمانون    - 30

 تؽٌٌر الكٌان المانونىتم محو/شطب السجل  أمر محو ل   25105116، وفى تارٌخ    4664مساهمة  سبك لٌدها برلم : 

تم محو/شطب    25105116، وفى تارٌخ    4664، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   ESTRIN COاٌسترن كومبانى     - 45

 السجل  أمر محو لتؽٌٌر الكٌان المانونى

ة مساهمة  سبك لٌدها برلم : اسم شركة التعدٌن والحرارٌات ش.م.م  محل اسم الشركة التابعة للصناعات الؽذائٌة  ، شرك   - 41

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لتؽٌٌر الكٌان المانونى   25105116، وفى تارٌخ    4664

بان الشركة الشرلٌة "" اٌسترن كومبانى "" ش .م .م تابعة للشركة المابضة الصناعات الكٌماوٌة  ، شركة مساهمة  سبك    - 42

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لتؽٌٌر الكٌان المانونى   25105116، وفى تارٌخ    4664لٌدها برلم : 

تم    25105111، وفى تارٌخ    66550المهندس عبد المنعم خلٌل  حافظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه االسكندرٌه

تم    25105111، وفى تارٌخ    66550حافظ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  دمحم توفٌك عبد المنعم خلٌل   - 44

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه االسكندرٌه

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    66550اصبح /احمد دمحم بٌه وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 و لنمل الممر الى محافظه االسكندرٌهالسجل  امر مح

تم    25105111، وفى تارٌخ    66550المهندس عبد المنعم خلٌل  حافظ وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه االسكندرٌه

تم    25105111، وفى تارٌخ    66550بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  دمحم توفٌك عبد المنعم خلٌل حافظ وشركاه  ، توصٌة   - 41

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه االسكندرٌه

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    66550اصبح /احمد دمحم بٌه وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 افظه االسكندرٌهالسجل  امر محو لنمل الممر الى مح

تم    25105111، وفى تارٌخ    231261ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 40

 محو/شطب السجل  أمر محو بالؽاء الفرع

تم    25105111، وفى تارٌخ    245263رمضان جباهللا رمضان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 55

محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه 

 وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة 2510لسنة  1112برلم 

تم    25105111فى تارٌخ ، و   245263رمضان جباهللا رمضان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

، وفى تارٌخ    252630شركة عمرو ابراهٌم عوض سلٌمان زٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 52

 تم محو/شطب السجل  تم ؼلك الفرع   25105111

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    252630م : باور للهندسه والتجاره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 53

 تم ؼلك الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25105121، وفى تارٌخ    245110شركة االهلى كابٌتال المابضه ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 54

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الممر الى الماهرة

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    122553توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  العربى السٌد بدوى وشركاه  ،   - 55

 2510لسنه  1055السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى رلم 

تم محو/شطب    25105124ارٌخ ، وفى ت   161102نشوى دمحم فهمى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 56

ج  132السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى مصدق على تولعاته برلم 

 2510لسنه

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    122553العربى السٌد بدوى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25105124، وفى تارٌخ    140556سلوى زكرٌا عبد الخالك على وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 56

 2510لسنه  051محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى 

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    243556عبدالسالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : حمد بشر    - 50

 2510لسنه 1555السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم 

   25105124، وفى تارٌخ    121251سبك لٌدها برلم :   حمدى سٌد امام وشرٌكه عبد الفتاح سٌد امام  ، شركة تضامن   - 65

لسنه  666تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى برلم 

2510 

تم    25105125تارٌخ ، وفى    122334مخبز السالم السٌاحى ثناء على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    236315هند خلؾ رضوان وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 62

 السجل  تم حل الشركة واستالم كل شرٌككافة حموله

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    236315، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  هند خلؾ رضوان وشرٌكتها    - 63

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25105126، وفى تارٌخ    140556سلوى زكرٌا عبد الخالك على وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    161102دمحم فهمى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : نشوى    - 65

 السجل  أمر محو لحل الشركة

تم    25105126، وفى تارٌخ    122334مخبز السالم السٌاحى ثناء على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 66

 محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    243556حمد بشر عبدالسالم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 61

 ل  أمر محو لحل الشركةالسج

   25105126، وفى تارٌخ    121251حمدى سٌد امام وشرٌكه عبد الفتاح سٌد امام  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 66

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لحل الشركة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105151وفً تارٌخ   ، 135461شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اسامه واشرؾ -  1

 جنٌه   6555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 135461اشرؾ رمضان دمحم منصور وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   6555555.555مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105151وفً تارٌخ   ، 135461اسامه واشرؾ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   6555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 135461 منصور وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اشرؾ رمضان دمحم -  4

 جنٌه   6555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال , تم  25105151وفً تارٌخ   ، 143040شرٌؾ دمحم دمحم لطر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    143040مكتب السحاب الهندسى للعمارة واالنشاءات دمحم دمحم لطر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1555555.555المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس  25105151،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105151وفً تارٌخ   ، 143040شركه دمحم دمحم لطر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 241034، سبك لٌدها برلم ، انس عبدالخبٌردمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  -  6

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 215665احمد عبد المنعم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   3555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,  25105152وفً تارٌخ   ، 242561خالد دمحم علً ٌسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105152وفً تارٌخ   ، 223135لسٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ابو بكر صدٌك دمحم ا -  11

 جنٌه   655555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105152وفً تارٌخ   ، 256326شرٌؾ صابر حافظ عبد اللطٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105154وفً تارٌخ   ، 233565عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   455555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105154وفً تارٌخ   ، 233565عبد العظٌم دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   455555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105154وفً تارٌخ   ، 233565عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   455555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105154وفً تارٌخ   ، 233565عبد العظٌم دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   455555.555ح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 106415احمد الجندى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 106415احمد مظهر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105156وفً تارٌخ   ، 244615محمود عبد المولً عباس أمٌن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   55555.555ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال ,  25105111وفً تارٌخ   ، 226106احمد الحداد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   15555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105111وفً تارٌخ   ، 04515ٌشى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،د/ دمحم صبحى حمزة دمحم الشبراو -  21

 جنٌه   25555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25105111،  وفً تارٌخ  04515مستشفى الشبراوٌشى الدكتور الشبراوٌشى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   25555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105114وفً تارٌخ   ، 226005حسن ٌوسؾ دمحم وشرٌكه)المدس للمماالت( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105114وفً تارٌخ   ، 226005برلم ، حسن ٌوسؾ دمحم وشرٌكه)المدس للمماالت( شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  24

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 151205عبد العظٌم دمحم عثمان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 151205عبد العظٌم دمحم عثمان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   1555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 151205ٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عبد العظٌم دمحم عثمان وشر -  21

 جنٌه   1555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس 25105115وفً تارٌخ   ، 151205عبد العظٌم دمحم عثمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   1555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ   ، 226165طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

  جنٌه  25555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ   ، 226165اصبح امٌرة طه ابو الٌذٌد ابراهٌم شتلة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   25555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105116وفً تارٌخ   ، 212246اٌمان احمد فتحى وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 255164جورج ولٌم نجٌب عبدالسٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   65555.555لمال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 255164جورج ولٌم نجٌب عبد السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   65555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105121وفً تارٌخ   ، 221634صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مجموعة ابو الخٌر التجارٌه تو -  34

 جنٌه   2555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105121وفً تارٌخ   ، 232526شركه اوالد عرفات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   255555.555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 232526شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   255555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105121وفً تارٌخ   ، 232526دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح /  -  31

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105121وفً تارٌخ   ، 232526شركه اوالد عرفات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 232526شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  30

 جنٌه   255555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105121وفً تارٌخ   ، 232526اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105122وفً تارٌخ   ، 163462برلم ، على عبد الؽنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  41

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105122وفً تارٌخ   ، 163546فاطمة دمحم  زكى حسن وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   555555.555دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس  25105122وفً تارٌخ   ، 146540سعٌد مصطفى احمد دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105124وفً تارٌخ   ، 241034رٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،انس عبدالخبٌردمحم وش -  44

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

س المال , تم تعدٌل رأ 25105125وفً تارٌخ   ، 235126ولٌد السٌد االتربى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   3555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105126وفً تارٌخ   ، 224115فؤاد فاروق عزٌز بخٌت وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 ٌه جن  15555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105126وفً تارٌخ   ، 224115اصبح فؤاد فاروق عزٌز وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   15555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  220533دمحم شولى المطان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 الدلً-شارع اٌران 16بالعمار رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  220533دمحم شولى المطان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الدلً-شارع اٌران 16بالعمار رلم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل  25105152وفً تارٌخ  155515المهندس / دمحم فخرى دمحم ومنٌر شحاته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 دٌمه  ابو رواش الصناعٌهمكرر بالمنطمه الم 31/5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25105153وفً تارٌخ  01335شركة حازم  حسن الستشارات االدارٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

طرٌك مصر  26بالمرٌة الذكٌه الكٌلو  B155-B4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ؼرفه بالدور االرضً المبنى رلم

 صحراوىاالسكندرٌه ال

شركة حازم حسن المتخصصة فى اختٌار وترشٌح الموارد البشرٌة لاللحاق بالعمل بالخارج ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،   -  5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ؼرفه بالدور االرضً المبنى  25105153وفً تارٌخ  01335سبك لٌدها برلم    

 طرٌك مصر االسكندرٌه الصحراوى 26ه الكٌلو بالمرٌة الذكٌ B155-B4رلم

وفً تارٌخ  01335شركة حازم حسن للموارد البشرٌة " ش . ذ . م . م " ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 26لكٌلو بالمرٌة الذكٌه ا B155-B4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ؼرفه بالدور االرضً المبنى رلم 25105153

 طرٌك مصر االسكندرٌه الصحراوى

وفً  156361، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     A 3اصبح شركة احمد عباس احمد للمماوالت والتجاره )ثرى اٌه (  -  1

 ش الٌمٌنى من ش الوفاء واالمل1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  25105153تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  156361ه  احمد  عباس   وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  6

 ش الٌمٌنى من ش الوفاء واالمل1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

وفً  156361دها برلم    ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ A 3اصبح شركة احمد عباس احمد للمماوالت والتجاره )ثرى اٌه (  -  0

 ش الٌمٌنى من ش الوفاء واالمل1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  25105153تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان  25105153وفً تارٌخ  156361شركه  احمد  عباس   وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ش الٌمٌنى من ش الوفاء واالمل1ؽاء الفرع الكائن , وصؾ الـتأشٌر:   ، ال

تم  25105154وفً تارٌخ  212511نسٌم فهمى جورجٌوس تاوضروس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 عمرانٌة ؼربٌة  - 2ش مصرؾ الكونٌسة محل رلم  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  256641الحلوجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دمحم السٌد دمحم  خلٌل -  12

  3شارع ترعه المرٌوطٌه الؽربً_طرٌك سماره السٌاحً _الدور الثانً _شمه  111العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  231213اصبح / احمد ولٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

_طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى _ابو  26_الكٌلو  151/150وصؾ الـتأشٌر:   ، الدور االول _العمار الكائن بالمطعتٌن 

 رواش _كرداسه 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105151وفً تارٌخ  231213ولٌد البحٌرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

_طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى _ابو رواش  26_الكٌلو  151/150الـتأشٌر:   ، الدور االول _العمار الكائن بالمطعتٌن 

 _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  231213اصبح / احمد ولٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

_طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى _ابو  26_الكٌلو  151/150، الدور االول _العمار الكائن بالمطعتٌن  وصؾ الـتأشٌر:  

 رواش _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  231213ولٌد البحٌرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

_طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى _ابو رواش  26_الكٌلو  151/150بالمطعتٌن الـتأشٌر:   ، الدور االول _العمار الكائن 

 _كرداسه 

تم تعدٌل العنوان  25105156وفً تارٌخ  236623وائل عمر عبد الحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع نادي الصٌد_الدلً  55, وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم  25105150وفً تارٌخ  244615مولً عباس أمٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    محمود عبد ال -  16

 شارع الشرابً حلموم الجمل االزهر _الماهره  23تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصافه فرع بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  111126    هشام دمحم السٌد عبد الوهاب وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  10

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع فى هاٌبر وان الشٌخ زاٌد الجٌزة 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  111126هشام دمحم السٌد عبد الوهاب وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

رع بالعنوان لسم اول _ مٌدان سرور _بجوار استودٌو بارٌس امام متولً العرالً بملن/ العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ف

 مسعد كمال مسعد جبه _دمٌاط 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  111126هشام دمحم السٌد عبد الوهاب وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

س _منطمه مشروع الؽردله السٌاحً الجدٌد  1531لعنوان الؽردله_المطعه رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع با

 _البحر االحمر  5_الدور ارضً وعلوى _محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  156406امٌرة دمحم فوزى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

_الدور الثامن بمبنً  656/651/656/615وان مجمع عٌادات الكائن بالعنوان وحدات ارلام وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعن

 برج االطباء _مستشفً دار الفؤاد _ٌوسؾ عباس _مدٌنه نصر _الماهره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  101511محمود دمحم ثابت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 شارع الفردوس_العجوزة  4الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  15153ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

ن امام كارفور بالدور االرضً الكائنه بحدٌمه االسكندرٌه الدولٌه مول داون تاو 12/11الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى العنوان 

 االسكندرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  15153ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  down townالدور االرضً الكائنه بمركز المدٌنه التجارى  mpg 4/3/2/1الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المحالت رلم 

 السكندرٌه الدولٌه مول داون تاون امام كارفور االسكندرٌه بحدٌمه ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  15153ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

_طرٌك 11وح _الكٌلو الـتأشٌر:   ، اضافه فرع جدٌد للشركه بالعنوان المحالت التجارٌه الكائنه فى طرٌك االسكندرٌه مطر

 \_الهانوفٌل _الدخٌله_االسكندرٌه  4/3/2العجمً وتحمل ارلام 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  61646م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم      5م  5ماى ترٌد  ش   -  21

 لجمهورٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بمدٌنه سمالوط _محافظه المنٌا _شارع ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  256551ٌحٌى دمحم عوٌس على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 شارع المعاون من شارع الجزائر من شارع ترعه الزمر _العمرانٌه الشرلٌه  24وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  234060،  سبك لٌدها برلم     احمد سامى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة -  20

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060ك لٌدها برلم    اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  31

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  234060احمد سامى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ر _الجٌزة اكتوب 6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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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  25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  234060سبك لٌدها برلم    احمد سامى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،   -  35

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344, وصؾ الـتأشٌر:   ،  العنوان

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 اكتوبر _الجٌزة  6السادسه _ مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  234060احمد سامى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  234060ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، شرك -  30

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل ت 25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 اكتوبر _الجٌزة  6مخازن الشباب _المنطمه الصناعٌه السادسه _ 344العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  231261ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 شارع عادل حسٌن رستم مٌدان فٌنى الدلى_الجٌزة  14 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  62146كمال امٌن ٌعموب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 مصطفى الشرٌعً _الدلً  6_عمار رلم 1_الدور  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  62146كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح اشرؾ نصٌر وشر -  43

 مصطفى الشرٌعً _الدلً  6_عمار رلم 1_الدور  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح مكتب رلم 

العنوان , تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  62146كمال امٌن ٌعموب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 مصطفى الشرٌعً _الدلً  6_عمار رلم 1_الدور  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  62146اصبح اشرؾ نصٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 رٌعً _الدلً مصطفى الش 6_عمار رلم 1_الدور  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح مكتب رلم 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  66550المهندس عبد المنعم خلٌل  حافظ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  66550ك عبد المنعم خلٌل حافظ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم توفٌ -  41

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  66550ضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح /احمد دمحم بٌه وشركاه ، شركة ت -  46

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bوصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  66550المهندس عبد المنعم خلٌل  حافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  40

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

م تعدٌل ت 25105111وفً تارٌخ  66550دمحم توفٌك عبد المنعم خلٌل حافظ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  66550اصبح /احمد دمحم بٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 لسم مٌنا البصل -الوردٌان -شارع المكس  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  4bمه رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، ش
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 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  25105121وفً تارٌخ  245110شركة االهلى كابٌتال المابضه ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 الزمالن 11211فدا االدارى الدور الثانً ش ابو الفدا مبنى ابو ال 3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  15153ممدوح مبرون وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

ه بعد ٌولٌو امام مول الصفو 26الكائنه محور  1م بمحطه ولود شل اوت اكتوبر  155وحدة خدمة سٌارات بمساحة  3الـتأشٌر:   ، 

 اكتوبر6-اكتوبرالى مٌدان لبنان 66اتجاه المادم من -مٌدان جهٌنه االتجاه الممابل لجالرٌا مول

تم  25105121وفً تارٌخ  61666الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

+تراس  Aالمنطمه  6ائن فى الوحده التجارٌه بالدور االرضى بالمبنى رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الك

 شرم الشٌخ باسم كنتاكى شرم الشٌخ-هضبه ام السٌد- IL MERCATOارضى بالمركز التجارى االدارى الترفٌهى 

تم  25105121تارٌخ  وفً 61666الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

+تراس  Aالمنطمه  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى الوحده التجارٌه بالدور االرضى بالمبنى رلم 

 شرم الشٌخ باسم بٌتزا هت شرم الشٌخ-هضبه ام السٌد- IL MERCATOارضى بالمركز التجارى االدارى الترفٌهى 

تم  25105121وفً تارٌخ  61666مشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه لل -  56

+تراس  Aالمنطمه  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى الوحده التجارٌه بالدور االرضى بالمبنى رلم 

 شرم الشٌخ باسم كوستا كافٌه شرم الشٌخ-ضبه ام السٌده- IL MERCATOارضى بالمركز التجارى االدارى الترفٌهى 

تم  25105121وفً تارٌخ  61666الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

+تراس  Aالمنطمه  6رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى الوحده التجارٌه بالدور االرضى بالمبنى 

 شرم الشٌخ باسم هاردٌز شرم الشٌخ-هضبه ام السٌد- IL MERCATOارضى بالمركز التجارى االدارى الترفٌهى 

تم  25105121وفً تارٌخ  61666الشركه المصرٌه للمشروعات السٌاحٌه العالمٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

خلٌج العمبه باسم تى -مركز نبك السٌاحى  -ٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى المركز التجارى خان الجونا تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأش

 جى اى فراٌداٌز نبك 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  163546فاطمة دمحم  زكى حسن وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  50

 ش صالح ابو صلٌب كفر الجبل 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ابلعنوان/ 

تم  25105122وفً تارٌخ  245154  ٌاسر محمود سالمه حسٌن عمران و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  65

 مركز كرداسه-كرداسه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المرٌوطٌه 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  130255فتكو ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -فٌمتو ترٌد  -ولٌد حسن و شركاة  -  61

 مى من شارع احمد عرابً الصحفٌٌنش محمود عز 41العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  235126ولٌد السٌد االتربى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 المعادي جاردنز الممطم 23برج  152وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه بالدور االول علوي بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  155024بالل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     على -  63

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 16/243اكتوبر المطعة  6الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  فرع بمدٌنة 

تم تعدٌل العنوان  25105125وفً تارٌخ  155024    شركة دمحم حلمى بالل وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  64

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 16/243اكتوبر المطعة  6, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  فرع بمدٌنة 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  155024اصبح شركة دمحم حلمى بالل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 16/243اكتوبر المطعة  6عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  فرع بمدٌنة ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

واعها وكافه اجهزة تكنولوجٌا دمحم شولى المطان وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/ صٌانه وتجاره اجهزه الحاسب االلى بان -  1

تم تعدٌل 25105151وفً تارٌخ  220533( ،  سبك لٌدها برلم   2510لسنه435المعلومات والتلٌفون المحمول ) موافمه امنٌه 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 

انواعها وكافه اجهزة تكنولوجٌا دمحم شولى المطان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ صٌانه وتجاره اجهزه الحاسب االلى ب -  2

تم تعدٌل 25105151وفً تارٌخ  220533( ،  سبك لٌدها برلم   2510لسنه435المعلومات والتلٌفون المحمول ) موافمه امنٌه 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

الستشارات الهندسٌه والتصمٌمات رضوان صالح رضوان عثمان ودمحم ٌحٌى السعٌد العاصى ، شركة تضامن  اضافه نشاط / ا -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  103062الهندسٌه ،  سبك لٌدها برلم   

شرٌؾ صابر حافظ عبد اللطٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستشارات والتدرٌب فى المجاالت المالٌة واالدارٌة   -  4

التجاره والتورٌدات العمومٌه ونمل وتخزٌن وفرز وتدوٌر المعادن والمخلفات لدي الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   -فه نشاط اضا -والبٌئٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105152وفً تارٌخ  256326

كاتب االدارٌه وتورٌد لطع الؽٌار بكافه خالد دمحم علً ٌسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ تورٌدات عمومٌه وتجهٌزات الم -  5

انواعها وتورٌد االدوات واالجهزه الكهربائٌه ومستلزمات و مواد الدٌكور واالخشاب بكافه انواعها و تورٌد وجبات جاهزه وادوات 

وفً  242561لم   و مستلزمات النظافه ومكافحه الحشرات وتورٌد المبٌدات الحشرٌه والكٌماوٌات بكافه انواعها ،  سبك لٌدها بر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105152تارٌخ 

، شركة تضامن  الؽاء نشاط / مركز اتصاالت تلٌفونٌه ،   A 3اصبح شركة احمد عباس احمد للمماوالت والتجاره )ثرى اٌه (  -  6

 تأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ ال25105153وفً تارٌخ  156361سبك لٌدها برلم   

وفً  156361شركه  احمد  عباس   وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / مركز اتصاالت تلٌفونٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105153تارٌخ 

ٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / مركز اتصاالت تلٌفونٌه ،  ، توص A 3اصبح شركة احمد عباس احمد للمماوالت والتجاره )ثرى اٌه (  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153وفً تارٌخ  156361سبك لٌدها برلم   

وفً  156361شركه  احمد  عباس   وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / مركز اتصاالت تلٌفونٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153تارٌخ 

دمحم فتحى حبٌب عبد المولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/ بٌع االدوات المنزلٌه والكهربائٌه وتجارة االعشاب ،  سبك  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153وفً تارٌخ  225535لٌدها برلم   

وفً  243551رحمن على مسلم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/تصنٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   عبدال -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105154تارٌخ 

ادارة المحاجر اٌه .اس .ام العمال المحاجر شركه ذات مسؤلٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح/ اصبح استؽالل و -  12

والمٌام باعمال التصدٌر واستٌراد كافة االالت والمعدات واالحتٌاجات فى حدود اؼراض الشركة دون االتجار فٌها  وذلن دون 

االخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان 

جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى و

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها اوتشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها 

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةت25105151وفً تارٌخ  01511برلم   

شركة اٌه اس ام للصناعة والتجارة شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح/ اصبح استؽالل وادارة  -  13

ن االتجار فٌها  وذلن المحاجر والمٌام باعمال التصدٌر واستٌراد كافة االالت والمعدات واالحتٌاجات فى حدود اؼراض الشركة دو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دون االخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز 

للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها اوتشترٌها اوتلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  ؼرضها فى م

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151وفً تارٌخ  01511سبك لٌدها برلم   

ط الحفر والطباعه على الزجاج والخزؾ ،  سبك لٌدها برلم   اصبح / احمد ولٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشا -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  231213

 231213ولٌد البحٌرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط الحفر والطباعه على الزجاج والخزؾ ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت25105151وفً تارٌخ 

اصبح / احمد ولٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط الحفر والطباعه على الزجاج والخزؾ ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  231213

 231213ؾ نشاط الحفر والطباعه على الزجاج والخزؾ ،  سبك لٌدها برلم   ولٌد البحٌرى وشرٌكه ، شركة تضامن  حذ -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ 

دمحم السٌد دمحم  خلٌل الحلوجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فً خانه النشاط بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  256641  لٌدها برلم 

شركه ابناء النٌل للنمل والتورٌدات احمد ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط مكتب رحالت ونمل عمال وتورٌدات  -  10

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105156وفً تارٌخ  131666ونمل ،  سبك لٌدها برلم   

رٌكة ، شركة تضامن  اضافه تجارة الموز والفاكهه والخضروات بالجمله المجموعة التجارٌة المتخصصة احمد كمال و ش -  25

وفً تارٌخ  02325والؽاء التصدٌر والتورٌدات العامه والتسوٌك للمنتجات الؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105156

لمتخصصة احمد كمال و شرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اضافه تجارة الموز والفاكهه والخضروات بالجمله المجموعة التجارٌة ا -  21

وفً تارٌخ  02325والؽاء التصدٌر والتورٌدات العامه والتسوٌك للمنتجات الؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105156

عالء الدٌن عبد الرحمن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه / تجهٌز وتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105156وفً تارٌخ  223056

وفً  236623بئه والتؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   وائل عمر عبد الحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد والتع -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105156تارٌخ 

مروه سعٌد انور وشرٌكها ، شركة تضامن  ٌدون فً خانه النشاط فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105150وفً تارٌخ  101401،  سبك لٌدها برلم   

مروه سعٌد انور وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  ٌدون فً خانه النشاط فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  101401،  سبك لٌدها برلم   

تامر عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / توكٌالت تجارٌة والمٌام بكافة اعمال الوكالة عن الشركات المالكة لشبكات  -  26

ع( وذلن فى التعالد على خطوطها بكافة انواعها وانظمتها وكذلن التسوٌك 5م5الخطوط التلٌفونٌة االرضٌة والمحمولة العاملة فى )ج

االرصدة الخاصة بخطوط شبكات تلن الشركات والوكالة عنها فى تسوٌك وتوزٌع كافة الخدمات والتوزٌع لكروت الشحن وكروت 

والعروض التى تمدمها لعمالئها اعمال التوضٌؾ والتحلٌل ولتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها واعمال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105111وفً تارٌخ  105552انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تامر عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  بمختلؾ انواعها وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشؽٌلها والتدرٌب  -  21

دخال البٌانات علً الحاسبات بالوسائل االلكترونٌه علٌها وانتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها وانتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها واعمال 

ه وانشاء اداره مراكز التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات وانشاء وادارؤه المناطك التكنولوجٌه والحضانات العالمٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111وفً تارٌخ  105552التدرٌب العداد الباحثٌن ،  سبك لٌدها برلم   

تامر عامر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات وانشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات  -  26

 www.by.fvomمجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها والتسوٌك االلكتورنً واتخاذ المولع االلكترونً المتخصصه فً 

Egypt.com    تم 25105111وفً تارٌخ  105552المولع الرسمً لنشاط الشركه فً التسوٌك االلكترونً ،  سبك لٌدها برلم

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ثابت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح النشاط/التوكٌالت التجارٌه واالستشارات االدارٌه والتدرٌب واالستشارات محمود دمحم -  20

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111وفً تارٌخ  101511،  سبك لٌدها برلم   

سالم فاطمه استفانٌا ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ابراهٌم محمود دمحم المال  واستٌفانٌا او تٌلوم جرانى بعد اال -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105114وفً تارٌخ  136154،  سبك لٌدها برلم   

وفً  136154شركه ابراهٌم محمود دمحم المال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105114تارٌخ 

وفً تارٌخ  136154اشرؾ ابراهٌم محمود المال وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105114

وفً  136154م دمحم وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   اصبح احسان عبد السال -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105114تارٌخ 

،  سٌتى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه )مصطفى عوٌس وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  اضافه / التورٌدات العمومٌه  -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  251512سبك لٌدها برلم   

شركة سٌتى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )خمٌس خمٌس وشرٌكه( ، توصٌة بسٌطة  اضافه / التورٌدات  -  35

 ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد25105115وفً تارٌخ  251512العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  251512اصبح خمٌس خمٌس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه / التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115

ٌس وشركاه( ، شركة تضامن  اضافه / التورٌدات العمومٌه ،  سٌتى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه )مصطفى عو -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  251512سبك لٌدها برلم   

شركة سٌتى لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )خمٌس خمٌس وشرٌكه( ، شركة تضامن  اضافه / التورٌدات  -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  251512سبك لٌدها برلم     العمومٌه ،

وفً تارٌخ  251512اصبح خمٌس خمٌس وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه / التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  30

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115

امى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر والحلوٌات احمد س -  45

واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات والمشروبات 

اتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والعصائر و والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتم

 234060المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ 

اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر  -  41

والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات 

ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والمشروبات والعصائر والمكرونات واالعالؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تو25105115وفً تارٌخ  234060

اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات  -  42

والعصائر والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات 

والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والمشروبات والعصائر 

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 ط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا25105115وفً تارٌخ  234060

احمد سامى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر والحلوٌات  -  43

واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات والمشروبات 

عصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والعصائر و وال

 234060المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل25105115وفً تارٌخ 

اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر  -  44

والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات 

المشروبات والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات و

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  234060

اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات  -  45

ؽذائٌة والحلوٌات والعصائر والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد ال

والمشروبات والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات 

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  234060

احمد سامى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر والحلوٌات  -  46

واد الؽذائٌة والحلوٌات والمشروبات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال الم

والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والعصائر و 

 234060م   المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برل

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ 

اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر  -  41

مٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمو

والمشروبات والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات 

سبك لٌدها برلم     والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  234060

اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات  -  46

والعصائر والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات 

واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات  والمشروبات والعصائر والمكرونات

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ال25105115وفً تارٌخ  234060

احمد سامى دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر والحلوٌات  -  40

واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات والمشروبات 

كرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والعصائر و والعصائر والم

 234060المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 25105115وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات والعصائر  -  55

والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة والحلوٌات 

والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات والمشروبات 

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تع25105115وفً تارٌخ  234060

اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، شركة تضامن  اصبح/تصنٌع وتعبئه المكرونات والصوصات والمشروبات  -  51

حلوٌات والعصائر والحلوٌات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌة وال

والمشروبات والعصائر والمكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  والمشروبات 

والعصائر و المكرونات واالعالؾ ومنتجاتها ومشتماتها وتعبئه المكرونات والصوصات وجمٌع المواد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105115ارٌخ وفً ت 234060

وفً تارٌخ  245434دمحم عبدالعاطً عبدالحلٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح مكتب رحالت ،  سبك لٌدها برلم    -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105116

تضامن  اضافه نشاط تورٌد عماله داخلٌه فمط والتورٌدات العمومٌه وتورٌد سعٌد عبده احمد سلٌمان وشرٌكة ، شركة  -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105111وفً تارٌخ  102165المخلفات ،  سبك لٌدها برلم   

تم 25105116ارٌخ وفً ت 212246اٌمان احمد فتحى وشرٌكتها ، شركة تضامن  حذؾ/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  54

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

اصبح/ االكرمٌن للتصدٌر والتوكٌالت التجارهً واالدوات المنزلٌه والكهربائٌه والتورٌدات العمومٌه فى نفس المجال  -  55

تم 25105116وفً تارٌخ  100126اضاؾ/ التشطٌبات والدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   -والشحن ، شركة تضامن  الؽاء/االستٌراد

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

اضاؾ/ التشطٌبات والدٌكور ،  سبك لٌدها برلم   -شعبان عبد الفتاح فضل وشرٌكته ، شركة تضامن  الؽاء/االستٌراد -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105116وفً تارٌخ  100126

و الخٌر التجارٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافه المٌام بجمٌع اعمال المماوالت المتكامله وشراء العمارات واالراضً مجموعة اب -  51

تم 25105121وفً تارٌخ  221634وتمسٌمها والامه المنشات علٌها بؽرض بٌع او تاجٌر وحداتها وتسوٌمها ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  245154ٌاسر محمود سالمه حسٌن عمران و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105122

اجهزه اطفاء  اضاؾ/ تصنٌع وتجمٌع وصٌانه وتعبئه-فاطمة دمحم  زكى حسن وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد  -  50

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  163546الحرٌك وصنادٌك ومعدات الحرٌك ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 25105122وفً تارٌخ  163462على عبد الؽنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  65

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةالنشاط , وصؾ 

من المجموعه  36والفمره  10انس عبدالخبٌردمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضاؾ/االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المجموعه  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105124وفً تارٌخ  241034( ،  سبك لٌدها برلم   6

وفً تارٌخ  46130والتجارة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    ن سعودى وشركاه للبماله -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105124

تم 25105124وفً تارٌخ  46130ٌاسر سعودى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  63

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سوبر ماركت سعودى المهندسٌن ٌاسر سعودى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105124وفً تارٌخ  46130

وفً تارٌخ  46130بسٌطة  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   اصبح سٌماء سعودى وشرٌكتها ، توصٌة  -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105124

وفً تارٌخ  46130ن سعودى وشركاه للبماله والتجارة ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  66

 اط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النش25105124

تم 25105124وفً تارٌخ  46130ٌاسر سعودى وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   سوبر ماركت سعودى المهندسٌن ٌاسر سعودى وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء االس -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105124وفً تارٌخ  46130

وفً تارٌخ  46130اصبح سٌماء سعودى وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  60

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 25105124

احمد دمحم على الجربه وشركاه ) فرست بان لمواد التعبئه والتؽلٌؾ( ، شركة تضامن  اصبح /اضافه تصنٌع وتورٌد الكرتون  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105124وفً تارٌخ  243355المضلع ،  سبك لٌدها برلم   

شركة تضامن  اصبح /  االستٌراد والتصدٌر ، وتورٌد الحبوب والزٌوت والمواد  شركه احمد دمحم عبدالجواد وشركاه ، -  11

الؽذائٌه وتوٌكالت تجارٌه وتملن وبٌع وشراء واستئجار الوحدات البحرٌه والمٌام بجمٌع عملٌات المالحه و النمل البحري وتملن 

ش جمٌع الحبوب الزراعٌه واستصالح اراضً ،  وبٌع وشراء وتاجٌر العمارات والامه مشروعات زراعٌه و تعبئه وؼربله وجر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105125وفً تارٌخ  246652سبك لٌدها برلم   

على بالل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط تصنٌع مستلزمات مصانع ضرب االرز ومطاحن الدلٌك ومحطات الؽربلة  -  12

رز والممح وجمٌع انواع الحبوب والبرارٌم الناللة والموادٌس وخزانات الحبوب لزوم خطوط االنتاج من السوالى الناللة لال

وسٌكلونات لجمع االتربة والمنتج وبعض اعمال الصاج مثل الوصالت والمواسٌر والؽاءنشاط تصنٌع مستلزمات مصانع مكابس 

ٌه والحصادات والعزالات ومحركات الدٌزل وطلمبات المٌاه العلؾ وماكٌنات عصر البذور وماكٌنات الرى والمولدات الكهربائ

وفً تارٌخ  155024ومواتٌر الدٌزل والمواتٌر الكهربائٌه وتصنٌع جمٌع لطع ؼٌار الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105125

طة  الؽاء نشاط تصنٌع مستلزمات مصانع ضرب االرز ومطاحن الدلٌك شركة دمحم حلمى بالل وشرٌكتٌه ، توصٌة بسٌ -  13

ومحطات الؽربلة من السوالى الناللة لالرز والممح وجمٌع انواع الحبوب والبرارٌم الناللة والموادٌس وخزانات الحبوب لزوم خطوط 

والؽاءنشاط تصنٌع مستلزمات مصانع  االنتاج وسٌكلونات لجمع االتربة والمنتج وبعض اعمال الصاج مثل الوصالت والمواسٌر

مكابس العلؾ وماكٌنات عصر البذور وماكٌنات الرى والمولدات الكهربائٌه والحصادات والعزالات ومحركات الدٌزل وطلمبات 

وفً تارٌخ  155024المٌاه ومواتٌر الدٌزل والمواتٌر الكهربائٌه وتصنٌع جمٌع لطع ؼٌار الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105125

اصبح شركة دمحم حلمى بالل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط تصنٌع مستلزمات مصانع ضرب االرز ومطاحن الدلٌك  -  14

زانات الحبوب لزوم خطوط ومحطات الؽربلة من السوالى الناللة لالرز والممح وجمٌع انواع الحبوب والبرارٌم الناللة والموادٌس وخ

االنتاج وسٌكلونات لجمع االتربة والمنتج وبعض اعمال الصاج مثل الوصالت والمواسٌر والؽاءنشاط تصنٌع مستلزمات مصانع 

مكابس العلؾ وماكٌنات عصر البذور وماكٌنات الرى والمولدات الكهربائٌه والحصادات والعزالات ومحركات الدٌزل وطلمبات 

وفً تارٌخ  155024ر الدٌزل والمواتٌر الكهربائٌه وتصنٌع جمٌع لطع ؼٌار الخاصه بها ،  سبك لٌدها برلم   المٌاه ومواتٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105125

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105151وفً تارٌخ  246615دمحم فوزي احمد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

ل الكٌان المانونى  , وصؾ تم تعد25105152ٌوفً تارٌخ  111616سمٌر دمحم دمحم عتابى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105152وفً تارٌخ  111616سمٌر دمحم عتابى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

وفً  51534سبك لٌدها برلم    للشركه المصرٌه لالؼذٌه الماكوالت احمد على حسن الحاتى وحسان بلٌك ودمحم الشٌل وا ، -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: ذات مسئولٌة محدودة25105152تارٌخ 

الشركة المصرٌة لالعذٌة و الماكوالت مطاعم المشربٌة احمد على حسن الحاتى و حسان  بلٌك ودمحم محمود الشٌال ودمحم  -  5

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: ذات مسئولٌة 25105152وفً تارٌخ  51534اسماعٌل و شركائهم ، سبك لٌدها برلم   

 محدودة

اصبح/ الشركه المصرٌه لالؼذٌه و الماكوالت علً محمود علً حسن الحاتً و مها احمد علً حسن الحاتً و فادٌه احمد علً  -  6

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105152وفً تارٌخ  51534حسن الحاتً و دمحم محمود الشٌال و شركاهم ، سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر: ذات مسئولٌة محدودة

وفً تارٌخ  51534اصبح /الشركة المصرٌة لالؼذٌة والماكوالت فادٌة احمد على حسن الحاتى وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 محدودة تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: ذات مسئولٌة25105152

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  253436عزت مجاهد شعبان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105153وفً تارٌخ  253436دمحم عزت مجاهد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  0

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  233565عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد ، سبك لٌدها برلم    -  15

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105154وفً تارٌخ  233565عبد العظٌم دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  233656مرفت سامى اسعد وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  06542رٌه شفٌك ابراهٌم حسن وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  13

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  101401مروه سعٌد انور وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105115وفً تارٌخ  234060احمد سامى دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / خالد سٌد طه صمر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105115وفً تارٌخ  234060اصبح / سامً دمحم السٌد سالم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 ٌة بسٌطةوصؾ التأشٌر: توص

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  151205عبد العظٌم دمحم عثمان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  151205عبد العظٌم دمحم عثمان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  10

 شٌر: توصٌة بسٌطةالتأ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105121وفً تارٌخ  232526شركه اوالد عرفات ، سبك لٌدها برلم    -  25

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105121وفً تارٌخ  232526شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 شركة تضامن وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25105121وفً تارٌخ  232526اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  22

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: سمٌر دمحم عتابى  111616توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105152،  فى تارٌخ :   -  1

 وشركاه

الى: سمٌر دمحم عتابى  111616شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105152،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه

الى: دمحم عزت مجاهد  253436توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153:  ،  فى تارٌخ  -  3

 وشركاه

الى: دمحم عزت مجاهد  253436شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153،  فى تارٌخ :   -  4

 وشركاه

الى: عبد العظٌم دمحم  233565بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة   25105154،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكه

الى: عبد العظٌم دمحم  233565شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105154،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكه

 الى: احمد مظهر وشرٌكه 106415بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر   25105151،  فى تارٌخ :   -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اٌه .اس .ام  01511ذات مسئولٌة محدودة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  6

 العمال المحاجر شركه ذات مسؤلٌه محدوده

الى: اشرؾ عبد الرازق  243551م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  ت  25105156،  فى تارٌخ :   -  0

 وشركاه

الى: محى الدٌن باهى  244650شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  15

 حسن الشربٌنً وشرٌكه

الى: عبد العظٌم دمحم  151205لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم ا  25105115،  فى تارٌخ :   -  11

 عثمان وشرٌكه

الى: عبد العظٌم دمحم  151205شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  12

 عثمان وشرٌكه

الى: خالد حامد محمود  103651ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأش  25105115،  فى تارٌخ :   -  13

 مزٌد وشركاه

الى: حسن عزٌز  256653شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  14

 عبدالرحمن باشا وشركاه

الى: حسن عزٌز  256653بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر   25105115،  فى تارٌخ :   -  15

 عبدالرحمن باشا وشركاه

الى: علً محمود  230306توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105116،  فى تارٌخ :   -  16

 وشركاه

الى: اصبح/ االكرمٌن  100126شركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال  25105116،  فى تارٌخ :   -  11

 للتصدٌر والتوكٌالت التجارهً واالدوات المنزلٌه والكهربائٌه والتورٌدات العمومٌه فى نفس المجال والشحن

الى: جورج ولٌم نجٌب  255164شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  16

 عبدالسٌد وشركاه

 الى: شركه اوالد عرفات 232526شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  10

الى: شركه اوالد  232526توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  25

 عرفات

الى: اصبح/ رضوان  114011شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122ى تارٌخ : ،  ف  -  21

 عبدالحافظ دمحم

الى: اصبح/ رضوان  114011شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122،  فى تارٌخ :   -  22

 عبدالحافظ دمحم

الى: اصبح/ رضوان  114011توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122: ،  فى تارٌخ   -  23

 عبدالحافظ دمحم

الى: اصبح/ رضوان  114011توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122،  فى تارٌخ :   -  24

 عبدالحافظ دمحم

الى: اصبح /احمد  141223توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105124،  فى تارٌخ :   -  25

 منصور وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مصطفً فوزي احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  1

 246615برلم       25105151

مصطفً فوزي احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  2

 246615برلم       25105151

طه فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  3

 246615برلم       25105151

طه فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  4

 246615برلم       25105151

ممدوح فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  5

 246615برلم       25105151

:  ممدوح فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ -  6

 246615برلم       25105151

عامر فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات للشركه ، تارٌخ :  -  1

 246615برلم       25105151

لشركه ، تارٌخ : عامر فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته شرٌن متضامن ومدٌر المشرروعات ل -  6

 246615برلم       25105151

مصطفً فوزي احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات للشركه  -  0

 246615برلم       25105151، تارٌخ : 

ضامن والمسئول المالً والحسابات للشركه مصطفً فوزي احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن مت -  15

 246615برلم       25105151، تارٌخ : 

طه فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات للشركه  -  11

 246615برلم       25105151، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات للشركه   طه فوزي احمد دمحم  شركة تضامن -  12

 246615برلم       25105151، تارٌخ : 

ممدوح فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات  -  13

 246615برلم       25105151للشركه ، تارٌخ : 

ممدوح فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات  -  14

 246615برلم       25105151للشركه ، تارٌخ : 

بات عامر فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسا -  15

 246615برلم       25105151للشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عامر فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن والمسئول المالً والحسابات  -  16

 246615برلم       25105151للشركه ، تارٌخ : 

لً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع مصطفً فوزي احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته ا -  11

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

مصطفً فوزي احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع  -  16

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

طه فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع  -  10

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

داري والموالع طه فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول اال -  25

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

ممدوح فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع  -  21

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع ممدوح فوزي احمد  -  22

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

عامر فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع  -  23

 246615برلم       25105151ٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : التنف

عامر فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن وهو المسئول االداري والموالع  -  24

 246615برلم       25105151التنفٌذ لدي الشركه ، تارٌخ : 

    25105151ضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ : مصطفً فوزي احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  25

 246615برلم   

    25105151مصطفً فوزي احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  26

 246615برلم   

    25105151طه فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  21

 246615برلم   

    25105151طه فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  26

 246615برلم   

    25105151ممدوح فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  20

 246615برلم   

    25105151ممدوح فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  35

 246615برلم   

    25105151عامر فوزي احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  31

 246615برلم   

    25105151عامر فوزي احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً المسئول التنفٌذي للشركه ، تارٌخ :  -  32

 246615برلم   

شرٌؾ دمحم دمحم لطر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح االسم الى / شرٌؾ دمحم دمحم لطر حسٌن ، تارٌخ :  -  33

 143040برلم       25105151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌؾ دمحم دمحم لطر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح االسم الى / شرٌؾ دمحم دمحم لطر حسٌن ، تارٌخ :  -  34

 143040برلم       25105151

شرٌؾ دمحم دمحم لطر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تصحٌح االسم الى / شرٌؾ دمحم دمحم لطر حسٌن ، تارٌخ :  -  35

 143040برلم       25105151

السٌد/هارون سعٌد صدٌمى )رئٌس مجلس -1هارون سعٌد صدٌمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس اداره : -  36

السٌد/دمحم على حسن على)العضو المنتدب ممثال للشركه -2مجموعه امرٌكانا لالؼذٌه والمشروعات السٌاحٌه(  االداره ممثال لشركه

السٌد/احمد دمحم احمد الكمٌشً)عضو مجلس اداره ممثال لشركه مجموعه امرٌكانا لالؼذٌه والمشروعات -3الكوٌتٌه لالؼذٌه(

-5ممثال لشركه مجموعه امرٌكانا لالؼذٌه والمشروعات السٌاحٌه( السٌد/خالد عباس حلمى)عضو مجلس اداره -4السٌاحٌه( 

 61666برلم       25105151السٌد/اٌمن ، تارٌخ : -6السٌد/احمد عبدالرحمن دنٌا)عضو مجلس مستمال عن نفسه( 

-1خبره( هارون سعٌد صدٌمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ابراهٌم عبدالمجٌد الظ )عضوا مستمال من ذوى ال -  31

السٌد/عبدالحكٌم حسن حسٌن)عضوا مستمال من ذوى الخبره( ثانٌا: نمل كافه السلطات والصالحٌات الممنوحه لرئٌس المجلس السابك 

 61666برلم       25105151السٌد/ دمحم فاروق دمحم دمحم حفٌظ لرئٌس المجلس الحالى السٌد/ هارون سعٌد صدٌمى ، تارٌخ : 

حك التولٌع عن -د عكاشه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم منح العضو المنتدب الصالحٌات االتٌه: هشام احمد محمو -  36

حك التولٌع عن الشركة منفردا فى حالة وجود لرار موافمة من مجلس -ملٌون جنٌه فى جمٌع التعالدات 15الشركة منفردا حتً 

حك فتح وؼلك -ملٌون جنٌه 15تولٌع مشترن امام البنون حتً  حك التولٌع عن الشركة-االداره على الموضوع محل التولٌع

حك تفوٌض الؽٌر فً التعامل على الحسابات البنكٌه وفى تولٌع  العمود فى حاله موافمه مجلس  -الحسابات لدى البنون المصرٌة

 245110برلم       25105151حك تفوٌض ، تارٌخ : -االداره على فتح محافظ مالٌه مع شركات متخصصه الداره المحافظ

هشام احمد محمود عكاشه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽٌر لحضور مجالس االدارات والجمعٌات العامه للشركات  -  30

وافك المجلس على اعتماد -ملٌون جنٌه  155حك تفوٌض على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه للشركة حتً -المستثمر فٌها

المبلػ حتً ملٌون جنٌه تولٌع اول كرٌم عادل محمود -1ٌع على حسابات الشركة لدى البنون تولٌع مشترن كاالتى : صالحٌات التول

رئٌس المطاع -رئٌس لطاع االستثمار مع تولٌع ثانً حمدى السٌد السٌد الحجر-رئٌس لطاع االستثمار او مى هشام عصفور-ابوالنجا

 245110برلم       25105151المبلػ حتً ، تارٌخ : -2الى مدٌر م -المالى او علٌاء عادل فوزى ٌوسؾ

-ملٌون جنٌها تولٌع اول كرٌم محمود ٌوسؾ سعاده  15هشام احمد محمود عكاشه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  45

رئٌس المطاع المالى -حجرالعضو المنتدب او كرٌم عادل محمود ابو النجا رئٌس لطاع االستثمار مع تولٌع ثانً حمدي السٌد السٌد ال

المبلػ بدون حد الصً تولٌع مشترن الثنٌن مجتمعٌن من هشام احمد محمود عكاشه رئٌس مجلً -3او علٌاء عادل فوزى مدٌر مالى 

اذون وسندات الخزانه والودائع  -االداره كرٌم محمود ٌوسؾ سعاده العضو المنتدب حمدي السٌد السٌد الحجر رئٌس المطاع المالى

 245110برلم       25105151هادات واالوعٌه االدخارٌه بدون حد الصً منفردٌن كرٌم ، تارٌخ : والش

العضو المنتدب او حمدى السٌد السٌد -هشام احمد محمود عكاشه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  محمود ٌوسؾ سعاده -  41

 245110برلم       25105151تارٌخ :  الحجر رئٌس المطاع المالى او علٌاء عادل فوزى المدٌر المالى ،

برلم       25105151احمد عبد المنعم احمد توفٌك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  42

215665 

برلم       25105151احمد نور الدٌن عبد العلٌم  سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  43

215665 

احمد عبد المنعم احمد توفٌك  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح/ له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه الصالحٌات  -  44

والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركه  وتمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والرهن وااللتراض وله 

 215665برلم       25105151وكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض صلحٌاته لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : الحك فى ت

احمد نور الدٌن عبد العلٌم  سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح/ له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه  -  45

لشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والرهن الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركه  وتمثٌل ا

    25105151وااللتراض وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض صلحٌاته لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

 215665برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -سمٌر دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  46

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -سمٌر دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  41

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -خرج واستلم كافه حموله سمٌر دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  46

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -سمٌر دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  40

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -كة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمولهاشرؾ سمٌر دمحم دمحم  شر -  55

 111616برلم       25105152: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  51

 111616برلم       25105152: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -روس سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمولهمح -  52

 111616برلم       25105152تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -محروس سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  53

 111616برلم       25105152تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -صالح دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  54

 111616برلم       25105152

د ، تارٌخ : دخول شرٌن موصً مذكور بالعم-صالح دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  55

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -صالح دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  56

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -صالح دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله -  51

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -احمد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  56

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -احمد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  50

 111616برلم       25105152

بالعمد ، تارٌخ : دخول شرٌن موصً مذكور -احمد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  65

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -احمد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  61

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -محروس سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  62

 111616برلم       25105152تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، -محروس سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  63

 111616برلم       25105152تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -خرج واستلم كافه حموله اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  64

 111616برلم       25105152: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ -اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  65

 111616برلم       25105152: 

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -ة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمولهوحٌد سمٌر دمحم دمحم  شرك -  66

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -وحٌد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  61

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -د سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمولهوحٌ -  66

 111616برلم       25105152

دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : -وحٌد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  60

 111616لم   بر    25105152

سمٌر دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  15

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

سمٌر دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  11

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن سمٌر دمحم دمحم  -  12

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

ة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن سمٌر دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌط -  13

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

شرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لل -  14

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

 والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم -  15

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

سمٌر دمحم مجتمعٌن او محروس سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد  -  16

    25105152منفردٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

 111616برلم   

ن او محروس سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌ -  11

    25105152منفردٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

 111616برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صالح دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  16

برلم       25105152الداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : حك ا

111616 

صالح دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  10

برلم       25105152مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : حك االداره والتولٌع 

111616 

صالح دمحم دمحم عتابى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  65

برلم       25105152ن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌ

111616 

صالح دمحم دمحم عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  61

برلم       25105152راض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلت

111616 

احمد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  62

برلم       25105152رهنها التجارى ، تارٌخ : حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة و

111616 

احمد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  63

برلم       25105152ارٌخ : حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، ت

111616 

احمد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  64

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

احمد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  65

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

محروس سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او  -  66

    25105152منفردٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

 111616برلم   

دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او محروس سمٌر  -  61

    25105152منفردٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

 111616برلم   

ضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  شركة ت -  66

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن   اشرؾ سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  60

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  وحٌد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم -  05

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وحٌد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ اح -  01

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

ٌن او منفردٌن وحٌد سمٌر دمحم دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمع -  02

برلم       25105152حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : 

111616 

وحٌد سمٌر دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للشرٌن/سمٌر دمحم دمحم والشرٌن/ احمد سمٌر دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  -  03

برلم       25105152االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك االلتراض بضمان الشركة ورهنها التجارى ، تارٌخ : حك 

111616 

    25105152امانى سمٌر ابراهٌم لاسم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  04

 230516برلم   

برلم       25105152تادرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : منٌر شحاته  -  05

155515 

 155515برلم       25105152هشام دمحم فخرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  06

حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامٌن مجتمعٌن او  منٌر شحاته تادرس حنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح -  01

منفردٌن ولهم فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها مع وامام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة بما فى 

رض باالجماع وكذلن ٌكون التولٌع ذلن البنون ولهم حك ابرام العمود الخاصة بالرهن والمرض وٌكون التولٌع على عمود الرهن والم

من شرٌكٌن فى حالة التصرؾ فى موجودات الشركرة واصولها وٌكون الى من الشرٌكٌن منفردا الحك فى التولٌع امام الشهر 

 155515برلم       25105152العمارى واى الجهات الحكومٌة االخرى ، تارٌخ : 

اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  هشام دمحم فخرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  06

فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها مع وامام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة بما فى ذلن البنون 

والمرض باالجماع وكذلن ٌكون التولٌع من  ولهم حك ابرام العمود الخاصة بالرهن والمرض وٌكون التولٌع على عمود الرهن

شرٌكٌن فى حالة التصرؾ فى موجودات الشركرة واصولها وٌكون الى من الشرٌكٌن منفردا الحك فى التولٌع امام الشهر العمارى 

 155515برلم       25105152واى الجهات الحكومٌة االخرى ، تارٌخ : 

    25105153تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : صباح عبد الرحمن ابراهٌم خالؾ  شركة  -  00

 230416برلم   

    25105153صباح عبد الرحمن ابراهٌم خالؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  155

 230416برلم   

    25105153ٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : صباح عبد الرحمن ابراهٌم خالؾ  شركة تضامن  شر -  151

 230416برلم   

    25105153صباح عبد الرحمن ابراهٌم خالؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  152

 230416برلم   

 253436برلم       25105153وفاه ، تارٌخ : عزت مجاهد شعبان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج لل -  153

 253436برلم       25105153عزت مجاهد شعبان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  154

 253436برلم       25105153عزت مجاهد شعبان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  155

 253436برلم       25105153جاهد شعبان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : عزت م -  156

 253436برلم       25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 253436برلم       25105153، تارٌخ :  دمحم عزت مجاهد شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه -  156

 253436برلم       25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  150

 253436برلم       25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  115

برلم       25105153شعبان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  عزت مجاهد -  111

253436 

برلم       25105153عزت مجاهد شعبان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  112

253436 

برلم       25105153من  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : عزت مجاهد شعبان دمحم  شركة تضا -  113

253436 

برلم       25105153عزت مجاهد شعبان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  114

253436 

برلم       25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  115

253436 

    25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  116

 253436برلم   

برلم       25105153شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  دمحم عزت مجاهد -  111

253436 

    25105153دمحم عزت مجاهد شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  116

 253436برلم   

    25105153شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : اٌهاب احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة   -  110

 156361برلم   

    25105153اٌهاب احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  125

 156361برلم   

    25105153ته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : اٌهاب احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صف -  121

 156361برلم   

    25105153اٌهاب احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  122

 156361برلم   

برلم       25105153تارٌخ : اسالم احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ،  -  123

156361 

برلم       25105153اسالم احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  124

156361 

رلم   ب    25105153اسالم احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  125

156361 

برلم       25105153اسالم احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  126

156361 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واصبح حك االداره والتولٌع   -اٌهاب احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  121

معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع  عن الشركه لكافه

 156361برلم       25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع   -ل صفته الً شرٌن متضامن اٌهاب احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌ -  126

عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع 

 156361  برلم     25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع   -اٌهاب احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  120

عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع 

 156361برلم       25105153وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والتولٌع علً الشٌكات 

واصبح حك االداره والتولٌع   -اٌهاب احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  135

امل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتع

 156361برلم       25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع   -اسالم احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  131

ن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع ع

 156361برلم       25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع   -ن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن اسالم احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌ -  132

عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع 

 156361برلم       25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره والتولٌع   -اسالم احمد عباس احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  133

عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع 

 156361برلم       25105153ع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والتولٌ

واصبح حك االداره والتولٌع   -اسالم احمد عباس احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  134

الحكومٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها من السحب واالٌداع عن الشركه لكافه معامالتها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

 156361برلم       25105153والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات للشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ة من بٌع صادق فوزى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اما االعمال الخاصه بالتصرفات التى تمس اصول الشرك -  135

 01611برلم       25105153وشراء وتمرٌر حك عٌنً او تبعً فال تنفذ اال بموافمه الشركاء علٌها بالتولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : 

صادق فوزى للٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اما االعمال الخاصه بالتصرفات التى تمس اصول الشركة من بٌع  -  136

 01611برلم       25105153تبعً فال تنفذ اال بموافمه الشركاء علٌها بالتولٌع مجتمعٌن ، تارٌخ : وشراء وتمرٌر حك عٌنً او 

تامر دمحم معتز السٌد عبد الوهاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة وذلن وفما للجمعٌه  -  131

عالنحو االتى :تامر دمحم  2510/6/24ٌها من الهٌئه العامه لالستثمار فى والمصدق عل 2510/6/0العمومٌه العامه المنعمده بتارٌخ 

نهال دمحم معتز السٌد عضو مجلس االدارة _  ٌونس حسٌن احمد عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : -معتز السٌد  رئٌس مجلس االدارة _

 63151برلم       25105153

ة  رئٌس مجلس ادارة  اعاده تشكٌل مجلس االدارة وذلن وفما للجمعٌه تامر دمحم معتز السٌد عبد الوهاب  شركة مساهم -  136

عالنحو االتى :تامر دمحم  2510/6/24والمصدق علٌها من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2510/6/0العمومٌه العامه المنعمده بتارٌخ 

ونس حسٌن احمد عضو مجلس ادارة ، تارٌخ : نهال دمحم معتز السٌد عضو مجلس االدارة _  ٌ-معتز السٌد  رئٌس مجلس االدارة _

 63151برلم       25105153

 233565برلم       25105154عبد العظٌم دمحم طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  130

 233565برلم       25105154:  عبد العظٌم دمحم طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  145



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 233565برلم       25105154عبد العظٌم دمحم طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  141

 233565برلم       25105154عبد العظٌم دمحم طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  142

 233565برلم       25105154عصام عٌاد عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  143

 233565برلم       25105154عصام عٌاد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  144

 233565برلم       25105154من  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عصام عٌاد عبد هللا  شركة تضا -  145

 233565برلم       25105154عصام عٌاد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

ولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، عبد العظٌم دمحم طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والت -  141

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

عبد العظٌم دمحم طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  -  146

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  عبد العظٌم دمحم طه  شركة -  140

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

عبد العظٌم دمحم طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  -  155

 233565 برلم      25105154تارٌخ : 

عصام عٌاد عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  -  151

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

كور بالعمد ، عصام عٌاد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذ -  152

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

عصام عٌاد عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،  -  153

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

دارة والتولٌع منفردا /دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، عصام عٌاد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  له حك اال -  154

 233565برلم       25105154تارٌخ : 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  155

تمت الموافمه على النظر فى اعاده تشكٌل   2510/6/0ناطك الحره فى والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار والم 2510/5/6فى 

مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته  :افاد السٌد االستاذ/ رئٌس االجتماع برؼبه ادارة الشركه بضم السٌد االستاذ/ عباس حسن عباس 

ه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة الجدٌده عالنحو السٌد  كعضو مجلس ادارة الً مجلس ادارة الشركه الحالً لالستفاده من خبراته وعلٌ

 66064برلم       25105154االتى : أ/ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  156

تمت الموافمه على النظر فى اعاده تشكٌل   2510/6/0والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره فى  2510/5/6فى 

مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته  :افاد السٌد االستاذ/ رئٌس االجتماع برؼبه ادارة الشركه بضم السٌد االستاذ/ عباس حسن عباس 

رة الشركه الحالً لالستفاده من خبراته وعلٌه ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة الجدٌده عالنحو السٌد  كعضو مجلس ادارة الً مجلس ادا

 66064برلم       25105154االتى : أ/ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

حنا  ؼبور  نائب رئٌس  ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة _د/رؤوؾ كمال -  151

مجلس االدارة والعضو المنتدب _السٌد/ابراهٌم نجٌب ابراهٌم نجٌب عضو مجلس ادارة _أ/عباس حسن عباس السٌد عضو مجلس 

االدارة وبعد المنالشه وتداول االراء وافك الساده الحضور باالجماع على اعاده تشكٌل مجلس االدارة كما هو مذكور اعاله ,كما تم 

مه على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الصالحٌات االتٌه :إبرام عمود المواف

 66064برلم       25105154اإللتراض المتوسطة اآلجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة _د/رؤوؾ كمال حنا  ؼبور  نائب رئٌس ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة م -  156

مجلس االدارة والعضو المنتدب _السٌد/ابراهٌم نجٌب ابراهٌم نجٌب عضو مجلس ادارة _أ/عباس حسن عباس السٌد عضو مجلس 

لس االدارة كما هو مذكور اعاله ,كما تم االدارة وبعد المنالشه وتداول االراء وافك الساده الحضور باالجماع على اعاده تشكٌل مج

الموافمه على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الصالحٌات االتٌه :إبرام عمود 

 66064برلم       25105154اإللتراض المتوسطة اآلجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط ، تارٌخ : 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والحدود التى ٌراها مناسبة ألعمال الشركة ،إبرام  -  150

العمود المتعلمة بالسلفٌات طوٌلة اآلجل والمصٌرة اآلجل والتى تمنح للشركة فً صورة اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان 

مناسبة ألعمال الشركة ،التصرؾ برهن الممـومات المادٌة والمعنوٌة للشـركة ، وكذا رهن أصولها  بالشروط والحدود التى ٌراها

العمارٌة والتصـرؾ فى أصول الشركة الثابت منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو 

 66064برلم       25105154" أدناه ، تارٌخ : 6أى شـركة من الشـركات الشمٌمـة المـذكورة فً الفمرة "

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والحدود التى ٌراها مناسبة ألعمال الشركة ،إبرام  -  165

ضمان أو بدون ضمان العمود المتعلمة بالسلفٌات طوٌلة اآلجل والمصٌرة اآلجل والتى تمنح للشركة فً صورة اعتماد جارى مدٌن ب

بالشروط والحدود التى ٌراها مناسبة ألعمال الشركة ،التصرؾ برهن الممـومات المادٌة والمعنوٌة للشـركة ، وكذا رهن أصولها 

العمارٌة والتصـرؾ فى أصول الشركة الثابت منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو 

 66064برلم       25105154" أدناه ، تارٌخ : 6ة من الشـركات الشمٌمـة المـذكورة فً الفمرة "أى شـرك

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لد حصـلت علٌـه من لـروض   متوسطة اآلجل و/أو  -  161

الرهن التجارىوالعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك  اعتمـادات جـارى مـدٌن لتموٌل نشاطها ، والتولٌع على عـمود

والبنون ..إبرام عمود فتح االعتمـادات المستندٌة "استٌراد" وكـذلن عمود إصـدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط 

جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال الشركة ،تأسٌس كافة أنواع الشركات داخل 

 66064برلم       25105154أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم الطلبات وا ستٌفاء المستندات ، تارٌخ : 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لد حصـلت علٌـه من لـروض   متوسطة اآلجل و/أو  -  162

ارى مـدٌن لتموٌل نشاطها ، والتولٌع على عـمود الرهن التجارىوالعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك اعتمـادات جـ

والبنون ..إبرام عمود فتح االعتمـادات المستندٌة "استٌراد" وكـذلن عمود إصـدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط 

عمال الشركة ،تأسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت والحـدود التى ٌراها مناسبـة أل

 66064برلم       25105154أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم الطلبات وا ستٌفاء المستندات ، تارٌخ : 

ا له الحك فً التولٌع على عمود تأسٌس ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واستالمها كم -  163

وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل التجارى والهٌئة العامة لالستثمار وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل 

ات والمنصلٌات وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التأسٌس التعامل معها والسفار

المختلفة .الـتولٌع على عـمود التنازل عن الحـموق والدٌون والمستحـمات لمصلحة البنـون العاملة فً مصـر ضمانا للتسهٌالت 

 66064برلم       25105154االئتمانٌة التى تحصل علٌها الشركة و/أو أى شركة من الشركات ، تارٌخ : 

نى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تأسٌس ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبا -  164

وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل التجارى والهٌئة العامة لالستثمار وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل 

لجهات التى ٌستتبع التأسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التعامل مع جمٌع ا

المختلفة .الـتولٌع على عـمود التنازل عن الحـموق والدٌون والمستحـمات لمصلحة البنـون العاملة فً مصـر ضمانا للتسهٌالت 

 66064رلم   ب    25105154االئتمانٌة التى تحصل علٌها الشركة و/أو أى شركة من الشركات ، تارٌخ : 

" أدناه ،إتخاذ المرارات 6ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشمٌمة الواردة فً البند "  -  165

اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها.إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر 

خارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو التابعة لها وهى على وجه التحدٌد_،شركة جى بى اوتو  ش م م أوفى ال

/شركة جى بى كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م  /شركه مشروعى للتجارة ش م م /شركه جى بى للتاجٌر التموٌلى  ش م 

 66064برلم       25105154/ شركه دراٌؾ للتخصٌم ، تارٌخ :  م /شركه دراٌؾ لتجارة السٌارات ش م م

" أدناه ،إتخاذ المرارات 6ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشمٌمة الواردة فً البند "  -  166

ت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها.إصدار كفاال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو التابعة لها وهى على وجه التحدٌد_،شركة جى بى اوتو  ش م م 

وٌلى  ش م /شركة جى بى كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م  /شركه مشروعى للتجارة ش م م /شركه جى بى للتاجٌر التم

 66064برلم       25105154م /شركه دراٌؾ لتجارة السٌارات ش م م / شركه دراٌؾ للتخصٌم ، تارٌخ : 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ش م م /شركه تساهٌل  للتموٌل متناهى الصؽر ش م م   -  161

هرم للنمل والتجارة ش م م / شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م/ شركة جى. بى. بولو / شركه هر م للنمل السٌاحى ش م م /شركه 

لتصنٌع الحافالت ش م م /شركه ؼبور للتجاره العالمٌه بالمناطك الحره  ش م م االسكندرٌه/الشركه المصرٌه لتصنٌع وسائل النمل 

لالطارات ش م م تحت التصفٌه/شركه سوق  ؼبور مصر ش م م /شركه ماسترز اوتوموتٌؾ كمبانً ش  م م /شركه سوق مصر

 66064برلم       25105154مصر للسٌارات المستعمله فابرٌكا ش م م  /الشركه الوطنٌه الستٌراد االطارات ، تارٌخ : 

م   ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ش م م /شركه تساهٌل  للتموٌل متناهى الصؽر ش م -  166

/ شركه هر م للنمل السٌاحى ش م م /شركه هرم للنمل والتجارة ش م م / شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م/ شركة جى. بى. بولو 

لتصنٌع الحافالت ش م م /شركه ؼبور للتجاره العالمٌه بالمناطك الحره  ش م م االسكندرٌه/الشركه المصرٌه لتصنٌع وسائل النمل 

سترز اوتوموتٌؾ كمبانً ش  م م /شركه سوق مصر لالطارات ش م م تحت التصفٌه/شركه سوق ؼبور مصر ش م م /شركه ما

 66064برلم       25105154مصر للسٌارات المستعمله فابرٌكا ش م م  /الشركه الوطنٌه الستٌراد االطارات ، تارٌخ : 

م م تحت التصفٌه  /شركه جى بى لالستٌراد ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ش  -  160

والتصدٌر ش م م /شركه اٌتامكو لالستٌراد والتصدٌر  ش م م تحت التصفٌه/شركه بان افرٌكان اٌجٌبت  للزٌوت ش م م / شركه 

ات ش م م /شركه رٌدى بارتس  لمطع ؼٌار السٌارات  ش م م /الشركه الوطنٌه لمستلزم 365تاٌر اند مور لخدمه السٌارات 

السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م  تحت التصفٌه /شركه جى بى لصناعه السٌارات  ش م م تحت التصفٌه / شركه جى بى لالطارات  

برلم       25105154ش م م تحت التصفٌه /شركه جى بى لصناعه وسائل النمل الخفٌؾ  ش م م /شركه جى بى لتجارة ، تارٌخ : 

66064 

هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ش م م تحت التصفٌه  /شركه جى بى لالستٌراد ؼسان دمحم هشام عبد  -  115

والتصدٌر ش م م /شركه اٌتامكو لالستٌراد والتصدٌر  ش م م تحت التصفٌه/شركه بان افرٌكان اٌجٌبت  للزٌوت ش م م / شركه 

ؼٌار السٌارات  ش م م /الشركه الوطنٌه لمستلزمات ش م م /شركه رٌدى بارتس  لمطع  365تاٌر اند مور لخدمه السٌارات 

السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م  تحت التصفٌه /شركه جى بى لصناعه السٌارات  ش م م تحت التصفٌه / شركه جى بى لالطارات  

برلم       25105154ش م م تحت التصفٌه /شركه جى بى لصناعه وسائل النمل الخفٌؾ  ش م م /شركه جى بى لتجارة ، تارٌخ : 

66064 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وسائل لنمل الثمٌل والمعدات االنشائٌه  ش م م /شركه  -  111

جى بى لتكنولوجٌا المٌاه والبٌئه ش م م /شركه لناه السوٌس للخدمات اللوجٌستٌه  ش م م تحت التصفٌه /شركه جى بى لوجٌستٌكس 

م /الشركه الهندسٌه لصٌانه و سائل النمل المٌكانٌكى ش م م /الشركه المصرٌه الدولٌه لصناعه وصٌانه السٌارات اٌان ش م م ش م 

برلم       25105154/شركه الخلٌج لتجارة السٌارات تحت التصفٌه /شركه اوتوموبٌلن لتجاره السٌارات ش م م ، تارٌخ : 

66064 

ؼسان دمحم هشام عبد هللا لبانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وسائل لنمل الثمٌل والمعدات االنشائٌه  ش م م /شركه  -  112

جى بى لتكنولوجٌا المٌاه والبٌئه ش م م /شركه لناه السوٌس للخدمات اللوجٌستٌه  ش م م تحت التصفٌه /شركه جى بى لوجٌستٌكس 

لصٌانه و سائل النمل المٌكانٌكى ش م م /الشركه المصرٌه الدولٌه لصناعه وصٌانه السٌارات اٌان ش م م  ش م م /الشركه الهندسٌه

برلم       25105154/شركه الخلٌج لتجارة السٌارات تحت التصفٌه /شركه اوتوموبٌلن لتجاره السٌارات ش م م ، تارٌخ : 

66064 

مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولهما كافه كرٌم فؤاد شرٌن دمحم رائؾ  شركة تضامن   -  113

الصالحٌات التً تكفل لهما ابرام الصفمات والتعالدات وااللتراض من البنون والؽٌر وفتح الحسابات البنكٌه وشراء وبٌع االصول 

 233656برلم       25105151المملوكه للشركه ورهن وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم فؤاد شرٌن دمحم رائؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولهما كافه  -  114

 الصالحٌات التً تكفل لهما ابرام الصفمات والتعالدات وااللتراض من البنون والؽٌر وفتح الحسابات البنكٌه وشراء وبٌع االصول

 233656برلم       25105151المملوكه للشركه ورهن وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد ابراهٌم صبري ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولهما  -  115

ات وااللتراض من البنون والؽٌر وفتح الحسابات البنكٌه وشراء وبٌع كافه الصالحٌات التً تكفل لهما ابرام الصفمات والتعالد

 233656برلم       25105151االصول المملوكه للشركه ورهن وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌن مجتمعٌن ولهما احمد ابراهٌم صبري ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامن -  116

كافه الصالحٌات التً تكفل لهما ابرام الصفمات والتعالدات وااللتراض من البنون والؽٌر وفتح الحسابات البنكٌه وشراء وبٌع 

 233656برلم       25105151االصول المملوكه للشركه ورهن وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25105151رائؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واتلم كافه حموله ، تارٌخ : كرٌم فؤاد شرٌن دمحم  -  111

233656 

برلم       25105151كرٌم فؤاد شرٌن دمحم رائؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واتلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  116

233656 

برلم       25105151ضامن  خرج واتلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد ابراهٌم صبري ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن مت -  110

233656 

برلم       25105151احمد ابراهٌم صبري ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واتلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  165

233656 

ماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجت -  161

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6بتارٌخ 

س تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجل

االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ   طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة -  162

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على تعدٌل  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6

ٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس االدارة صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالح

والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  163

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6بتارٌخ 

س واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌ

االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151، تارٌخ :  والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  164

ه على تعدٌل لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافم 2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6

صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس االدارة 

والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151تأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : والشهر العمارى والضرائب وال

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  165

الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على  لررت 2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6بتارٌخ 

تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس 

ؼٌر الحكومٌه االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 
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طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  166

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على تعدٌل  2510/6/16ه لالستثمار بتارٌخ والمعتمده من الهٌئه العام 2510/5/6

صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس االدارة 

ثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتم

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  161

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6تارٌخ ب

تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس 

نفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او م

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع  -  166

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على تعدٌل  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6

دارة صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس اال

والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

ودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محد -  160

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6بتارٌخ 

الحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الص

االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  105

لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على تعدٌل  2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6

عضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس االدارة صالحٌات واختصاصات رئٌس وا

والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151ارٌخ : والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، ت

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  101

افمه على لررت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع المو 2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6بتارٌخ 

تعدٌل صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس 

االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 65126برلم       25105151والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : والشهر العمارى والضرائب 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده بتارٌخ  -  102

معٌه العامه العادٌه باالجماع الموافمه على تعدٌل لررت الج 2510/6/16والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار بتارٌخ  2510/5/6

صالحٌات واختصاصات رئٌس واعضاء مجلس االدارة وذلن باضافه الصالحٌات واالختصاصات االتٌه :لرئٌس مجلس االدارة 

الحكومٌه والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك ادارة الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

 65126برلم       25105151والشهر العمارى والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌه والهٌئه العامه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  103

مصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه ال

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  104

صلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد وم
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مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

لشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون والصفمات التً تتعلك بمعامالت ا

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

حره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك ال -  105

ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

شارطات مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه الم

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

س ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  106

ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

ذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات اال

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

ن فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه طونى سلٌما -  101

ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

ع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌ

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  106

ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

اجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات مرتاباتهم و

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151ٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنك

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  100

خدمً ووكالء الشركه وتحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مست

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151مصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : وال

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  255

مرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات الع

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

تولٌع عن الشركه لدى البنون والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك ال

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  251

ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد 

دفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات مرتاباتهم واجورهم ولبض و

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151ك ، تارٌخ : والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼل

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  252

تحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه و

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 
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 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون 

 65126برلم       25105151ل والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : والمصارؾ فً جمٌع االعما

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  253

ه وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌد

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

كه لدى البنون والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشر

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  -  254

ٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وتعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد ومصلحه السجل التجارى والبورصه المصرٌه وه

مرتاباتهم واجورهم ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه المشارطات 

او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه لدى البنون  والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد اواالجل ولهم كذلن مجتمعٌن

 65126برلم       25105151والمصارؾ فً جمٌع االعمال والتصرفات البنكٌه من فتح وؼلك ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات  -  255

ت الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه واصدار خطابا

بذلن وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع 

د تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌ

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

والتولٌع علً الشٌكتات واصدار  طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع -  256

خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه بذلن 

وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على 

مود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن ع

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات  طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  -  251

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه 

ا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع بذلن وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌض

على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات واصدار  -  256

خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه بذلن 

مل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعا

عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151ارٌخ : ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، ت

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات  -  250

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه 

ذلن وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع ب

على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151لهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك و

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات واصدار  -  215

تمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه بذلن خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئ

وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على 

مٌن عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التا

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات  -  211

االعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان و

بذلن وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع 

فه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كا

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

صدار طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات وا -  212

خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه بذلن 

وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على 

رخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن عمود بٌع وشراء السٌارات وت

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

ت والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابا -  213

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه 

فى التولٌع  بذلن وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك

على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات واصدار طونى سلٌمان فرٌجى  شر -  214

خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه بذلن 

ؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصار

عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126 برلم      25105151ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات  -  215

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمود الخاصه 

مه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع بذلن وربط الودائع وبصفه عا

على عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151ٌن حك التولٌع ، تارٌخ : ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفرد

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌع علً الشٌكتات واصدار  -  216

د الخاصه بذلن خطابات الضمان وشهادات الضمان واالعتمادات والمروض والرهون والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع علً العمو

وربط الودائع وبصفه عامه كافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التولٌع على 

عمود بٌع وشراء السٌارات وترخٌص وتجدٌد تراخٌص السٌارات امام كافه وحدات المرور وادارات المرور وشركات التامٌن 

 65126برلم       25105151والتوثٌك ولهم كذلن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع ، تارٌخ : ومصلحه الشهر العمارى 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول  -  211

عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى  الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات 

 65126برلم       25105151رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

ٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول الشركه طونى سلٌمان فر -  216

وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى توكٌل او 

واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات 

 65126برلم       25105151مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول  -  210

ه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى الشركه وممتلكاتها العمارٌ

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات 

 65126برلم       25105151رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول الشركه  -  225

وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى توكٌل او 

كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس تفوٌض الؽٌر فً 

 65126برلم       25105151مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

والرهن الصول  طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل -  221

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى 

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات 

 65126برلم       25105151ضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : رئٌس مجلس االدارة واالع

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول الشركه  -  222

منفردا الحك فى توكٌل او وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم 

تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس 

 65126برلم       25105151مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول  طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس -  223

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى 

حٌات واختصاصات توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صال

 65126برلم       25105151رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول الشركه  -  224

ٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى توكٌل او وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمر

تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس 

 65126برلم       25105151مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

ان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول طونى سلٌم -  225

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى 

ؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضا

 65126برلم       25105151رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول الشركه  -  226

عمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى توكٌل او وممتلكاتها ال

تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس 

 65126برلم       25105151مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

طونى سلٌمان فرٌجى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع والتنازل والرهن الصول  -  221

الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى 

ٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات توكٌل او تفو

 65126برلم       25105151رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : 

تنازل والرهن الصول الشركه طونى سلٌمان فرٌجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود الشراء والبٌع وال -  226

وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والمنموالت والحك فى تمرٌر حك عٌنً اصلً او تبعً وٌكون الي منهم منفردا الحك فى توكٌل او 

تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان تضاؾ الصالحٌات واالختصاصات المذكوره الً صالحٌات واختصاصات رئٌس 

 65126برلم       25105151واالعضاء المنتدبٌن السابمه ، تارٌخ : مجلس االدارة 

ابراهٌم عمر سٌؾ جالب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر  -  220

ل الشركه بما فٌها ثابت او منمول ذلن للنفس الحكومٌه وله حك التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصو

وللؽٌر واما كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او 

 111142برلم       25105151الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  235

والٌا منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها فٌما 

 106415برلم       25105151االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او

ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما  -  231

تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها فٌما  والٌا منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً

 106415برلم       25105151عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌ -  232

ولهما والٌا منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها 

 106415برلم       25105151فٌما عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  احمد محمود حسٌن الجندى  -  233

ولهما والٌا منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها 

 106415برلم       25105151ن مجتمعٌن ، تارٌخ : فٌما عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌ

احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما والٌا منهما  -  234

فٌما عدا بٌع او  كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها

 106415برلم       25105151رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما والٌا منهما  -  235

كه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها فٌما عدا بٌع او كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشر

 106415برلم       25105151رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

جتمعٌن او منفردٌن ولهما والٌا منهما عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن م -  236

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها فٌما عدا بٌع او 

 106415برلم       25105151رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما والٌا منهما عمر سام -  231

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها فٌما عدا بٌع او 

 106415برلم       25105151طرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه ال

معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  236

لشركه وضمن اؼراضها ولهما والٌا منهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان ا

 106415برلم       25105151فٌما عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  230

هما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما والٌا من

 106415برلم       25105151فٌما عدا بٌع او رهن عمارات الشركه او االلتراض ٌكون بموافمه الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

    25105151متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن -  245

 106415برلم   

    25105151ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  241

 106415برلم   

    25105151خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  -  242

 106415برلم   

    25105151احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  243

 106415برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105151تارٌخ :  احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، -  244

106415 

برلم       25105151احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  245

106415 

برلم       25105151عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  246

106415 

برلم       25105151عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  241

106415 

    25105151معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  246

 106415برلم   

    25105151على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : معتز باهلل سمٌر  -  240

 106415برلم   

    25105151ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  255

 106415برلم   

    25105151تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة -  251

 106415برلم   

    25105151احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  252

 106415برلم   

    25105151تضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن م -  253

 106415برلم   

برلم       25105151احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  254

106415 

برلم       25105151ه ، تارٌخ : احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمول -  255

106415 

برلم       25105151عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  256

106415 

برلم       25105151عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  251

106415 

    25105151معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  256

 106415برلم   

    25105151معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  250

 106415برلم   

    25105151ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  265

 106415برلم   

    25105151ساهر عبد هللا سٌد رجب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  261

 106415برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105151د حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد محمو -  262

 106415برلم   

    25105151احمد محمود حسٌن الجندى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  263

 106415برلم   

برلم       25105151كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد مدحت احمد مظهر  شر -  264

106415 

برلم       25105151احمد مدحت احمد مظهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  265

106415 

برلم       25105151فه حموله ، تارٌخ : عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كا -  266

106415 

برلم       25105151عمر سامً عطا حسنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  261

106415 

    25105151معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  266

 106415برلم   

    25105151معتز باهلل سمٌر على التونى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  260

 106415برلم   

اشرؾ عثمان عبد الرازق عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ اٌهاب حمدى حامد ابو زٌد شرٌن متضامن  -  215

السٌد/ ٌحٌى حسنى دمحم امام شرٌن متضامن وتعدٌل االدارة والتولٌع امام كافه الجهات والمصالح العامه وكافه البنون وعلى ة

 243551برلم       25105156الشٌكات والسحب واالٌداع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد/ اٌهاب حمدى حامد ابو زٌد شرٌن متضامن  اشرؾ عثمان عبد الرازق عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول -  211

ةالسٌد/ ٌحٌى حسنى دمحم امام شرٌن متضامن وتعدٌل االدارة والتولٌع امام كافه الجهات والمصالح العامه وكافه البنون وعلى 

 243551برلم       25105156الشٌكات والسحب واالٌداع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

راهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه كل من السٌد/ عبد الواحد فتحى عبد الواحد والسٌد/ احمد رٌه شفٌك اب -  212

فتحى عبد الواحد والسٌد/ رافت فتحى عبد الواحد والسٌد/ سعٌد فتحى عبد الواحد والسٌده/ مبروكه فتحى عبد الواحد والسٌده/ صفاء 

 06542برلم       25105156الواحد الى شركاء متضامنٌن ، تارٌخ : فتحى عبد الواحد والسٌده/ شٌماء فتحى عبد 

رٌه شفٌك ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه كل من السٌد/ عبد الواحد فتحى عبد الواحد والسٌد/ احمد  -  213

مبروكه فتحى عبد الواحد والسٌده/ صفاء  فتحى عبد الواحد والسٌد/ رافت فتحى عبد الواحد والسٌد/ سعٌد فتحى عبد الواحد والسٌده/

 06542برلم       25105156فتحى عبد الواحد والسٌده/ شٌماء فتحى عبد الواحد الى شركاء متضامنٌن ، تارٌخ : 

محمود عثمان احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل كافه التولٌعات لدى كافه البنون على النحو التالى :  -  214

ت منفرده على كافه حسابات بنون الشركه السٌد/ محمود عثمان احمد عثمان والسٌد/ ابراهٌم عثمان احمد عثمان لكل منهما تولٌعا

على حده على كافه حسابات بنون الشركه مع الموافمه باالجماع على تفوٌضهما مجتمعٌن او منفردٌن فى حك االلتراض والرهن من 

وااللتراض والتولٌع على عمود الجارى مدٌن وكافه المستندات المصرفٌه لدى كافه البنون وابرام  البنون وطلب التسهٌالت االئتمانٌه

 63512برلم       25105156كافه العمود واالتفالات مع البنون والؽٌر وكذلن ، تارٌخ : 

ت والسٌارات الخاصه بالشركه محمود عثمان احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  البٌع والشراء للمنموالت والمعدا -  215

داخل ج م ع وخارجها لاصر لكل منهما مجتمعٌن او منفردٌن دون سواهما  ثانٌا: تولٌع مزدوجه على كافه حسابات البنون للشركه 

مهندس/دمحم -مهندس/ ابراهٌم عثمان احمد عثمان -اى تولٌع من المجموعه ) أ ( تولٌع اول مهندس /دمحمود عثمان احمد عثمان 

-معتز فاروق دمحم فرٌد  -السٌده/ نهال محمود عثمان احمد عثمان تولٌع ثانى )ب( احمد مظهر حسن ابو العز -ثمان احمد عثمان  ع

 63512برلم       25105156دمحم احمد امام الشناوى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تماع الجمعٌه العامه العادٌه دمحم حسن فهمى لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اج -  216

تم االتً: اعاده تحدٌد صالحٌات  2510/1/1والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره  فى   2510/4/16المنعمده فى 

حمد سمٌر التولٌع نٌابه عن الشركه عالنحو االتى : ٌمثل رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الشركه امام المضاء وٌكون للسٌد/ ا

حلمً دمحم جعفر نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع منفردا وذلن عالنحو التالً:فى التعامل مع البنون والمصارؾ من السحب 

 62101برلم       25105156واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

اهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع دمحم حسن فهمى لندٌل  شركة مس -  211

البنون  والمصارؾ وكل  ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وبٌع ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

لحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والتجارٌه وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات ا

ناعٌه والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه للرلابه المالٌه والهٌئه العامه للتنمٌه الص

 62101برلم       25105156واجهزة المدن الجدٌده ومصلحه التسجٌل التجارى والؽرؾ ، تارٌخ : 

دمحم حسن فهمى لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التجارٌه ومصلحه الضرائب المصرٌه والهٌئه  -  216

العامه للرلابه على الصادرات والواردات ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وكذلن حك التولٌع على عمود شراء وبٌع السٌارات 

ت امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التامٌن باسم الشركه  ولمصلحتها وحك التولٌع على عمود وترخٌص وتجدٌد السٌارا

الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والمنموالت وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن 

 62101برلم       25105156وكالء الشركه وتحدٌد ، تارٌخ : وذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك تعٌٌن وعزل مستخدمى و

دمحم حسن فهمى لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العمود  -  210

ع وشراء االسهم امام والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وحك التولٌع على اوامر ومستندات بٌ

شركات تداول االوراق المالٌه والبورصه المصرٌه وحك التولٌع على عمود اشتران الشركه فى تاسٌس الشركات االخرى والتولٌع 

 على عمود تعدٌل او اندماج او انمسام الشركه امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه

 62101برلم       25105156العامه للرلابه المالٌه وكافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن ، تارٌخ : 

دمحم حسن فهمى لندٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  له الحك فى توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل  -  265

 62101برلم       25105156اوبعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عماد الدٌن ربٌع احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  261

 101401برلم       25105150

خ : عماد الدٌن ربٌع احمد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ -  262

 101401برلم       25105150

اٌهاب عثمان دمحم عثمان  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  263

اصبح حك التولٌع بالبنن لكل من السٌد/ اٌهاب عثمان دمحم عثمان رئٌس مجلس االدارة مع السٌده /سمر دمحم محمود  2510/1/3

ٌن الصندوق علً الشٌكات واذونات الصرؾ وله حك االلتراض والرهن من البنون واصدار خطابات الضمان لحساب سولٌم ام

 233340برلم       25105115الجمعٌه ، تارٌخ : 

مل اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعا -  264

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل  -  265

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل  -  266

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

جٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالم -  261

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل  -  266

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

امن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  260

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مل اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعا -  205

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه ابراهٌم فؤاد عبدالمجٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اضافه الً حك االدارة والتولٌع حك البٌع والشراء والتعامل  -  201

 111246برلم       25105115فً اصول الشركه  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نٌرفانا دمحم عمرو احمد سامى تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من االستاذ/محمود عاصم دمحم السٌد خلٌفه  -  202

 54506برلم       25105115ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع ، تارٌخ : 

ركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من االستاذ/محمود عاصم دمحم السٌد خلٌفه نٌرفانا دمحم عمرو احمد سامى ت -  203

 54506برلم       25105115ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع ، تارٌخ : 

 السٌد خلٌفه نٌرفانا دمحم عمرو احمد سامى تركى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من االستاذ/محمود عاصم دمحم -  204

 54506برلم       25105115ممثال لشركه المناه العالمٌه للتجاره والتوزٌع ، تارٌخ : 

محً الدٌن باهً حسن الشربٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك  -  205

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها نتفردا  ؼرض الشركة وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون

وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه وعمود 

جهات ؼٌر حكومٌه وللشركاء الرهن وعمود االلتراض والصفمات وابرام االتفالات مع الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او 

 244650برلم       25105115المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع ممتلكات الشركة من االصول الثابته للشركة ، تارٌخ : 

محً الدٌن باهً حسن الشربٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك  -  206

ضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها نتفردا ؼرض الشركة و

وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه وله اوسع السلطات فى اداره الشركة والتولٌع على عمود الشركة وعمود الشراكه وعمود 

مع الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه او جهات ؼٌر حكومٌه وللشركاء  الرهن وعمود االلتراض والصفمات وابرام االتفالات

 244650برلم       25105115المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك بٌع ممتلكات الشركة من االصول الثابته للشركة ، تارٌخ : 

واالراضً وجمٌع محً الدٌن باهً حسن الشربٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والسٌارات والعمارات والمبانً  -  201

برلم       25105115ممتلكات الشركة على وجه العموم ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : 

244650 

محً الدٌن باهً حسن الشربٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والسٌارات والعمارات والمبانً واالراضً وجمٌع  -  206

برلم       25105115لعموم ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض والرهن من البنون ، تارٌخ : ممتلكات الشركة على وجه ا

244650 

رامز سمٌر منٌر الخناجرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضاؾ/الحك فى كفاله الؽٌر امام البنون وكذا له الحك فى  -  200

 151561برلم       25105111توكٌل البنن االهلى المصري او البنون او الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌوسؾ دمحم  مدحت  ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  355

الموافمه على اعاده تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح عالنحو   2510/1/0والموثك من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه فى  2510/6/25

/ٌوسؾ دمحم مدحت ٌوسؾ رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن شركه النعٌم المابضه ؼٌر تنفٌذي _االستاذ/طالل دمحم عمٌل  التالً :االستاذ

نائب رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن شركه النعٌم المابضه ؼٌر تنفٌذي _االستاذ/طارق دمحم حلمى حافظ اباظه عضو مجلس االدارة 

 113550برلم       25105111احمد مرسً الجمال عضو مجلس ، تارٌخ : المنتدب تنفٌذي _االستاذ/احمد محمود 

ٌوسؾ دمحم  مدحت  ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى  -  351

س االدارة لٌصبح عالنحو الموافمه على اعاده تشكٌل مجل  2510/1/0والموثك من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه فى  2510/6/25
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التالً :االستاذ/ٌوسؾ دمحم مدحت ٌوسؾ رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن شركه النعٌم المابضه ؼٌر تنفٌذي _االستاذ/طالل دمحم عمٌل  

رة نائب رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن شركه النعٌم المابضه ؼٌر تنفٌذي _االستاذ/طارق دمحم حلمى حافظ اباظه عضو مجلس االدا

 113550برلم       25105111المنتدب تنفٌذي _االستاذ/احمد محمود احمد مرسً الجمال عضو مجلس ، تارٌخ : 

ٌوسؾ دمحم  مدحت  ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة ممثال عن شركه النعٌم المابضه تنفٌذي  -  352

 113550برلم       25105111ر تنفٌذي ، تارٌخ : _االستاذ/ماجد محمود حسٌن البنانً عضو مجلس االدارة ؼٌ

ٌوسؾ دمحم  مدحت  ٌوسؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة ممثال عن شركه النعٌم المابضه تنفٌذي  -  353

 113550برلم       25105111_االستاذ/ماجد محمود حسٌن البنانً عضو مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : 

ت عبد الحمٌد  العزب صمر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عمر مجلس ادارة الشركه بذات ثرو -  354

 61646برلم       25105111التشكٌل الوارد بالسجل التجارى ، تارٌخ : 

برلم       25105114عمر حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  355

220625 

برلم       25105114عمر حسن دمحم فهمى الشافعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  356

220625 

برلم       25105114عمر حسن دمحم فهمى الشافعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  351

220625 

برلم       25105114عمر حسن دمحم فهمى الشافعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  356

220625 

برلم       25105114عمر حسن دمحم فهمى الشافعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  350

220625 

برلم       25105114لشافعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت الً شرٌن موصى ، تارٌخ : عمر حسن دمحم فهمى ا -  315

220625 

ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌد االستاذ/حسن سلٌمان عثمان سلٌمان  كعضو  -  311

س االدارة عالنحو التالً : االستاذ/ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبً  ممثال مجلس ادارة مستمل من ذوى الخبره على ان ٌكون تشكٌل مجل

لبنن بلوم مصر  رئٌس مجلس االدارة_االستاذه/ماٌا توفٌك الماضً  ممثال لبنن لبنان والمهجر لالعمال  نائب رئٌس مجلس االدارة 

اذ الدكتور/ فادي توفٌك عسٌران  ممثال لبنن لبنان _االستاذ/دمحم عبد هللا رشوان  ممثال لبنن بلوم مصر عضو مجلس ادارة _االست

 146035برلم       25105114والمهجر لالعمال  عضو مجلس االدارة _االستاذ/كرٌم ، تارٌخ : 

ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعٌٌن السٌد االستاذ/حسن سلٌمان عثمان سلٌمان  كعضو  -  312

مستمل من ذوى الخبره على ان ٌكون تشكٌل مجلس االدارة عالنحو التالً : االستاذ/ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبً  ممثال  مجلس ادارة

لبنن بلوم مصر  رئٌس مجلس االدارة_االستاذه/ماٌا توفٌك الماضً  ممثال لبنن لبنان والمهجر لالعمال  نائب رئٌس مجلس االدارة 

ممثال لبنن بلوم مصر عضو مجلس ادارة _االستاذ الدكتور/ فادي توفٌك عسٌران  ممثال لبنن لبنان  _االستاذ/دمحم عبد هللا رشوان 

 146035برلم       25105114والمهجر لالعمال  عضو مجلس االدارة _االستاذ/كرٌم ، تارٌخ : 

ل عضو مجلس ادارة ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احسان بعلبكً  مستم -  313

_االستاذ/حمدي دمحم رشاد مستمل عضو مجلس ادارة _االستاذ/خالد محمود حماد  مستمل عضو مجلس ادارة _االستاذ/حسن سلٌمان 

    25105114عثمان سلٌمان  مستمل عضو مجلس اداره _االستاذ/دمحم فتح هللا دمحم السٌد من ذوى الخبره العضو المنتدب ، تارٌخ : 

 146035برلم   

ربٌع عبد هللا رٌاض الحلبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  احسان بعلبكً  مستمل عضو مجلس ادارة  -  314

_االستاذ/حمدي دمحم رشاد مستمل عضو مجلس ادارة _االستاذ/خالد محمود حماد  مستمل عضو مجلس ادارة _االستاذ/حسن سلٌمان 

    25105114ستاذ/دمحم فتح هللا دمحم السٌد من ذوى الخبره العضو المنتدب ، تارٌخ : عثمان سلٌمان  مستمل عضو مجلس اداره _اال

 146035برلم   
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طارق طلعت مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده  -  315

تمت الموافمه باالجماع على ما ٌلى : الموافمه باالجماع  2510/5/20فى والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار  2510/3/23فى 

علً تجدٌد تعٌٌن الساده اعضاء المجلس الوارد اماؤهم فٌما بعد اعضاء مجلس االدارة لدوره جدٌده لدرها ثالث سنوات : السٌد 

مصطفى المابضه _السٌد االستاذ/  المهندس/ طارق طلعت مصطفى ابراهٌم  رئٌس مجلس االدارة ممثال لشركه مجموعه طلعت

 154614برلم       25105114هشام طلعت مصطفى ابراهٌم  الرئٌس التنفٌذي والعضو المنتدب  ممثال ، تارٌخ : 

طارق طلعت مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لشركه االسكندرٌه لالستثمار العمارى _السٌد  -  316

ً ابراهٌم  عضو مجلس ادارة ممثال للشركه العربٌه للمشروعات والتطوٌر العمرانً _السٌد المهندس/هانً طلعت مصطف

االستاذ/جمال الدٌن حسٌن احمد الجندي  عضو مجلس االدارة من ذوى الخبره _السٌد االستاذ/ؼالب احمد مصطفً فاٌد  عضو 

 154614برلم       25105114مجلس االدارة من ذوى الخبره ، تارٌخ : 

برلم       25105115طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  311

226165 

برلم       25105115طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  316

226165 

    25105115ٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ : عمرو طه ابوالٌز -  310

 226165برلم   

    25105115عمرو طه ابوالٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول الشرٌن المتضامن ، تارٌخ :  -  325

 226165برلم   

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للطرفٌن السٌده/ امٌره طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله  ش -  321

طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله والسٌد/ عمرو طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن كافه السلطات كما ٌحك 

    25105115لحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الحدهم منفردا تمثٌل الشركه امام كافه الجهات ولكل منهم ا

 226165برلم   

طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للطرفٌن السٌده/ امٌره  -  322

له مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن كافه السلطات كما ٌحك طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله والسٌد/ عمرو طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شت

    25105115الحدهم منفردا تمثٌل الشركه امام كافه الجهات ولكل منهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 226165برلم   

ك االداره والتولٌع عن الشركه للطرفٌن السٌده/ عمرو طه ابوالٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح ح -  323

امٌره طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله والسٌد/ عمرو طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فً ذلن كافه السلطات كما 

ض ما ذكر ، تارٌخ : ٌحك الحدهم منفردا تمثٌل الشركه امام كافه الجهات ولكل منهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بع

 226165برلم       25105115

عمرو طه ابوالٌزٌد ابراهٌم شتله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع عن الشركه للطرفٌن السٌده/  -  324

ا فً ذلن كافه السلطات كما امٌره طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله والسٌد/ عمرو طه ابو الٌزٌد ابراهٌم شتله مجتمعٌن او منفردٌن ولهم

ٌحك الحدهم منفردا تمثٌل الشركه امام كافه الجهات ولكل منهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 226165برلم       25105115

مصرى  -تضامن شرٌن م -حسٌن عزٌز عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌده/ حنان دمحم دمحم توفٌك  -  325

 256653برلم       25105115تعدٌل حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -1061/6/2موالٌد 

مصرى  -شرٌن متضامن  -حسٌن عزٌز عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌده/ حنان دمحم دمحم توفٌك  -  326

 256653برلم       25105115حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  تعدٌل -1061/6/2موالٌد 

مصرى  -شرٌن متضامن  -حسٌن عزٌز عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌده/ حنان دمحم دمحم توفٌك  -  321

 256653برلم       25105115مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : تعدٌل حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء  -1061/6/2موالٌد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصرى  -شرٌن متضامن  -حسٌن عزٌز عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌده/ حنان دمحم دمحم توفٌك  -  326

 256653برلم       25105115تعدٌل حك االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -1061/6/2موالٌد 

برلم       25105115اٌهاب حسٌن كامل خلٌل حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  320

103651 

برلم       25105115اٌهاب حسٌن كامل خلٌل حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  335

103651 

برلم       25105115على دمحم حفناوى الدالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  331

103651 

برلم       25105115على دمحم حفناوى الدالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  332

103651 

    25105115 البسطوٌسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : تامر رفعت عبد الحمٌد دمحم -  333

 103651برلم   

    25105115تامر رفعت عبد الحمٌد دمحم البسطوٌسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  334

 103651برلم   

شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او   اٌهاب حسٌن كامل خلٌل حسٌن -  335

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه 

ء مجتمعٌن او منفردٌن  باسم الشركه وبعنوانها السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سوا

برلم       25105115ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : 

103651 

مجتمعٌن او اٌهاب حسٌن كامل خلٌل حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن  -  336

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه 

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  باسم الشركه وبعنوانها 

برلم       25105115فذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : ولتحمٌك ؼرضها لتكون نا

103651 

على دمحم حفناوى الدالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  331

العمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون ا

لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك 

 103651برلم       25105115ؼرضها لتكون نافذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : 

على دمحم حفناوى الدالى  شركة تضامن  شرٌن متخارج  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  336

ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات 

ك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  باسم الشركه وبعنوانها ولتحمٌك لتحمٌ

 103651برلم       25105115ؼرضها لتكون نافذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن تامر رفعت عبد الحمٌد دمحم البسطوٌسً  شر -  330

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او 

تمعٌن او منفردٌن  باسم منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مج

    25105115الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لتكون نافذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : 

 103651برلم   

امنٌن تامر رفعت عبد الحمٌد دمحم البسطوٌسً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء المتض -  345

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم سواء مجتمعٌن او منفردٌن  باسم 

    25105115كون نافذه فً حك الشركه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات والمعامالت ، تارٌخ : الشركه وبعنوانها ولتحمٌك ؼرضها لت

 103651برلم   

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  341

151205 

برلم       25105115ٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شر -  342

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  343

151205 

برلم       25105115وله ، تارٌخ : محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حم -  344

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  345

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  346

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  341

151205 

برلم       25105115ن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد العظٌم دمحم عثما -  346

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  340

151205 

برلم       25105115مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة -  355

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  351

151205 

برلم       25105115ه ، تارٌخ : صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمول -  352

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  353

151205 

م   برل    25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  354

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  355

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  356

151205 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115 عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ : محمود دمحم -  351

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  356

151205 

برلم       25105115متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ : محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن  -  350

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

151205 

برلم       25105115ٌخ : صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تار -  361

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  362

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  363

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  364

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

151205 

برلم       25105115 عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ : عبد العظٌم دمحم -  366

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  361

151205 

برلم       25105115امن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ : صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  366

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  360

151205 

برلم       25105115ارٌخ : توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، ت -  315

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستم كافه حموله ، تارٌخ :  -  312

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  313

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  314

151205 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  315

151205 

برلم       25105115محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  316

151205 

برلم       25105115كة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : صالح على السٌد على  شر -  311

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  316

151205 

برلم       25105115واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج  -  310

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

151205 

برلم       25105115تارٌخ :  عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، -  361

151205 

برلم       25105115عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  362

151205 

 برلم      25105115صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  363

151205 

برلم       25105115صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  364

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  365

151205 

برلم       25105115م ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : توحٌده عبد الرحٌ -  366

151205 

برلم       25105115توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  361

151205 

برلم       25105115تضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  366

151205 

محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  360

اسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل ب

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 

ه الشركه الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلح

 151205برلم       25105115فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  305

لشركه واجراء كافه العمود والمعامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم ا

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ركه الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الش

 151205برلم       25105115فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

محمود دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  301

واجراء كافه العمود والمعامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه 

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205برلم       25105115هذا الخصوص ، تارٌخ :  فى

محمود دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  302

ء كافه العمود والمعامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجرا

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205برلم       25105115الخصوص ، تارٌخ : فى هذا 

صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  303

عمود والمعامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه ال

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205برلم       25105115تارٌخ : فى هذا الخصوص ، 

صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  304

معامالت عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود وال

الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً 

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205برلم       25105115فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  305

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والم

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  306

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والم

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

 

عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  301

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والم

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

عبد العظٌم دمحم عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  306

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والم

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

 

صالح على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  300

عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت 

لداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً ا

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205برلم       25105115فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

صالح على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه والتولٌع  -  455

عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود والمعامالت 

من ؼرض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع علً الداخله ض

الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه الشركه 

 151205  برلم     25105115فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  451

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

ض الشركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والمعامالت الداخله ضمن ؼر

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  452

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

شركه وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والمعامالت الداخله ضمن ؼرض ال

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  453

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه 

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

توحٌده عبد الرحٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد _ٌتولً ادارة الشركه  -  454

والتولٌع عنها السٌد/عبد العظٌم دمحم عثمان منفردا ولمدٌر الشركه اوسع السلطات فً التعامل باسم الشركه واجراء كافه العمود 

وله حك البٌع والشراء والرهن و االلتراض بطرٌك االعتماد واالئتمان من البنون والتولٌع  والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه

علً الشٌكات منفردا وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر علً ان ٌراعً المدٌر المسؤل او من ٌنوب عنه مصلحه 

 151205برلم       25105115الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  455

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

234060 

برلم       25105115ر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالماد -  451

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن   -  450

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

234060 

 234060برلم       25105115فه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كا -  411

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  412

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  413

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  414

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

برلم       25105115السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم  -  416

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

برلم       25105115شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  416

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  410

برلم       25105115تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ،  -  425

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  421

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  422

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  423

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  424

234060 

برلم       25105115براهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ا -  425

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  426

234060 

برلم       25105115شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن -  421

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  426

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115لم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واست -  420

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  435

234060 

برلم       25105115 ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : -  431

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  432

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  433

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  434

234060 

برلم       25105115طٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبدالل -  435

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  436

234060 

برلم       25105115شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن -  431

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  436

234060 

برلم       25105115ستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج وا -  430

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  445

234060 

برلم       25105115ٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تار -  441

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  442

234060 

   برلم    25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  443

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  444

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  445

234060 

برلم       25105115احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم -  446

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  441

234060 

برلم       25105115ٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بس -  446

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  440

234060 

برلم       25105115فه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كا -  455

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  451

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  452

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  453

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  454

234060 

برلم       25105115دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً  -  455

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

234060 

برلم       25105115شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و  -  451

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  456

234060 

 234060برلم       25105115رٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تا -  450

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  465

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  462

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  463

 234060برلم       25105115بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة -  464

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  465

 234060برلم       25105115افه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم ك -  466

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 234060رلم   ب    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  466

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  460

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

برلم       25105115 السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم -  411

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  412

234060 

برلم       25105115ج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخار -  413

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  414

234060 

برلم       25105115خ : احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌ -  415

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  416

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  416

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  410

234060 

برلم       25105115ٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توص -  465

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461

234060 

برلم       25105115لم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واست -  462

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  463

234060 

برلم       25105115:  احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  464

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  465

234060 

 برلم      25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  466

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  466

234060 

برلم       25105115سٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد ح -  460

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  405

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  401

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  402

234060 

برلم       25105115لمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدا -  403

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  404

234060 

 234060برلم       25105115دٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  م -  405

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  406

234060 

 234060برلم       25105115له ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حمو -  401

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  406

234060 

 234060 برلم      25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  400

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  555

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  551

برلم       25105115سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد  -  552

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  553

برلم       25105115خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  554

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  555

برلم       25105115: سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  556

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  551

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  556

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  550

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  515

234060 

برلم       25105115ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ابراهٌم نصر -  511

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  512

234060 

برلم       25105115من  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضا -  513

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  514

234060 

برلم       25105115ستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج وا -  515

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  516

234060 

برلم       25105115:  ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  511

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  516

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  510

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  525

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  521

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  522

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  523

234060 

برلم       25105115للطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبدا -  524

234060 
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برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  525

234060 

برلم       25105115ٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بس -  526

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  521

234060 

برلم       25105115واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  526

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  520

234060 

برلم       25105115تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ،  -  535

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  531

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  532

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  533

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  534

234060 

برلم       25105115شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسٌن سامً دمحم السٌد  -  535

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  536

234060 

برلم       25105115استلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و -  531

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  536

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  530

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  545
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برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  541
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برلم       25105115ٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حس -  542
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 234060برلم       25105115شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة   -  544

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  545
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 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  541

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  546

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  540

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  555

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  551

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  552

 234060برلم       25105115تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة  -  553

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  554

برلم       25105115افه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم ك -  555

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  556

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  551

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  556

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  550

234060 

برلم       25105115دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد سامى -  565

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  561

234060 

برلم       25105115متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  562
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برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  563

234060 

برلم       25105115تارٌخ :  احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، -  564
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برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  566
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برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  561

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  566

234060 

برلم       25105115عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن  -  560

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  515

234060 

برلم       25105115تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة -  511

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  512

234060 

برلم       25105115خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  513

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  514

234060 

برلم       25105115، تارٌخ :  احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله -  515

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  516

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  511

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  516
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 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  510

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  565
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 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  561

برلم       25105115صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  تو -  562
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 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  565
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 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  561

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  566
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 234060برلم       25105115دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  سامى -  560
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برلم       25105115: ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  505

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  506
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برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  501
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برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  500

234060 

برلم       25105115ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ابراهٌم نصر -  655

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  651

234060 

برلم       25105115ٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بس -  652

234060 
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برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  653

234060 

برلم       25105115واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  654

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  655

234060 

برلم       25105115تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ،  -  656

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  651

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  656

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  650

234060 

برلم       25105115للطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبدا -  615

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  611

234060 

برلم       25105115ٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بس -  612

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  613

234060 

برلم       25105115واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  614

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  615

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  616

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  611

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  616

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  610

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  625

234060 
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برلم       25105115ن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضام -  621

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  622

234060 

برلم       25105115حموله ، تارٌخ :  حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه -  623

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  624

234060 

لم   بر    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  625

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  626

234060 

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  621

 234060برلم       25105115 امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم -  626

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  620

 234060برلم       25105115خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  635

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  631

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  632

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  633

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  634

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  635

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  636

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  631

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  636

برلم       25105115تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد سامى دمحم السٌد  شركة -  630

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  645

234060 

برلم       25105115كافه حموله ، تارٌخ :  احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم -  641

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  642

234060 
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برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  643

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  644

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  645

234060 

برلم       25105115مى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سا -  646

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  641

234060 

برلم       25105115ن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  646

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  640

234060 

برلم       25105115، تارٌخ :  احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله -  655

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  651

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  652

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  653

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  654

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  655

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  656

234060 

برلم       25105115جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد حسٌن عبدالمادر -  651

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  656

234060 

برلم       25105115رٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  ش -  650

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  665

234060 
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برلم       25105115م كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستل -  661

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  662

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  663

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  664

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  665

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  666

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  661

برلم       25105115صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  تو -  666

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  660

برلم       25105115تلم كافه حموله ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واس -  615

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  611

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  612

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  613

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  614

234060 

برلم       25105115هٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابرا -  615

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  616

234060 

برلم       25105115ركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  ش -  611

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  616

234060 

برلم       25105115خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  610

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  665

234060 
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برلم       25105115، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله  -  661

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  662

234060 

رلم   ب    25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  663

234060 
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البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 
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البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

بت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثا

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  144

ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه  السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

عها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انوا

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم  احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً -  145

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

افه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً ك

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك  -  146

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

مجتمعٌن او  البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

امن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد سامى دمحم السٌد سالم  شركة تض -  141

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  146

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌك

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  140

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصار

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجه

سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  155

والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر 

سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  151

تحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم ل

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ثابت ومنمول امام مصلحه  منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  152

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تار

سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  153

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

المصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او و

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كاف

سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  154

راضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼ

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  155

منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما ف

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  156

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 
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انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم السٌد سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً  -  151

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

فه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كا

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ه والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االدار -  156

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمع

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضام -  150

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او  البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

براهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم ا -  165

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

ٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والش

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115 الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ :

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  161

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

المصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون و

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كاف

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  162

ن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضم

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

لحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مص

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  163

تً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال ال

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

كه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشر

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  164

او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه  السٌد مجتمعٌن

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

الرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض و

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسٌد /حسٌن سامً دمحم ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع ا -  165

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن ف

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم   ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  166

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

نكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات الب

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

اهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم ابراهٌم نصر ابر -  161

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

لٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع ع

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060لم   بر    25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  166

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او  البنون والمصارؾ من سحب

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115مٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكو

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  160

امل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتع

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العما

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  115

تحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم ل

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ثابت ومنمول امام مصلحه  منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  111

رط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بش

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

واعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه ان

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

امً دمحم دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن س -  112

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع عل

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  ح -  113

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 
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حك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم ال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل   -  114

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او  البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  115

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

نمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115، تارٌخ :  الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  116

افه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع ك

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتو

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  111

ض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼر

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

نمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت وم

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  116

كون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان ت

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

كافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها و

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

 دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم -  110

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

مود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه ع

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االدا -  165

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

عٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتم

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  161

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

دٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النم
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منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115تارٌخ :  الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ،

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  162

ه السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كاف

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌ

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  163

ه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشرك

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول ام

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  164

التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

شركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول ال

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  165

منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون  مجتمعٌن او

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

هن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والر

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد / -  166

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

لٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التو

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له   -  161

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

لحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم ا

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌ -  166

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

عامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع الم

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  160

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

شٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه وال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115: الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ 
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حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  105

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

مصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او وال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  101

ها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراض

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115هر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الش

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  102

هم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر من

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ا من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌه

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  103

ط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشر

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

اعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انو

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

 السٌد حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم -  104

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه  منفردٌن فً التولٌع علً كافه

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

لتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره وا -  105

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

و والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن ا

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  106

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرف

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  دمحم امٌن -  101

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060رلم   ب    25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  106

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 
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داع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌ

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه 

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  100

فه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كا

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوث

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  655

كه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشر

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

مام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول ا

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  651

لتً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال ا

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الش

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  652

منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والره

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ن سامً دمحم السٌد دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌ -  653

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه  منفردٌن فً التولٌع

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك  -  654

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

مجتمعٌن او  والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضا -  655

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  656

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او  والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات
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منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  651

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ :  الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  656

لتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها وا

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115عماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر ال

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  650

مٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتح

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ث

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  615

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تار

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  611

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

المصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او و

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115ه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : الشهر العماري والتوثٌك امام كاف

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  612

راضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼ

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  613

منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما ف

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد  -  614

بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون مجتمعٌن او منفردٌن 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 
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دمحم السٌد احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً  -  615

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

فه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كا

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

ه والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االدار -  616

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

ٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمع

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

رٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  ش -  611

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

تصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت وال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم السٌد احمد  -  616

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه البنون 

تولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات وال

منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه 

 234060برلم       25105115الشهر العماري والتوثٌك امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر ، تارٌخ : 

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح له  حك االداره والتولٌع مع السٌد /حسٌن سامً دمحم  -  610

السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 

من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او  البنون والمصارؾ
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البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ا فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بم
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البنون والمصارؾ من سحب واٌداع النمدٌه والشٌكات والتولٌع علٌها وجمٌع المعامالت والتصرفات البنكٌه ولهم الحك مجتمعٌن او 

ن بكافه انواعها وكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت ومنمول امام مصلحه منفردٌن فً التولٌع علً كافه عمود االلتراض والره
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السٌد مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه وضمن اؼراضها والتعامل مع كافه 
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 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  ش -  651

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك  -  656

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  650

 234060برلم       25105115اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : فً كل او بعض ما ذكر 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  665

 234060برلم       25105115تارٌخ :  فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ،

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  661

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

 احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر دمحم -  662

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

تضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن م -  663

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

وٌض او توكٌل الؽٌر دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تف -  664

 234060برلم       25105115فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  665

 234060برلم       25105115وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :  فً كل او بعض ما ذكر اعاله

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر  -  666

 234060برلم       25105115خ : فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌ

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  661

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  666

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و  -  660

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

توكٌل الؽٌر فً  حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او -  615

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  611

 234060برلم       25105115البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :  كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  612

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  613

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة  -  614

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الح -  615

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  616

 234060برلم       25105115اله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر اع

حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  611

 234060برلم       25105115 كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :

حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  616

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  دمحم امٌن دمحم -  610

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

ذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه ب -  665

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  661

 234060برلم       25105115ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :  او بعض

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  662

 234060برلم       25105115، تارٌخ :  او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  663

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

مٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل دمحم ا -  664

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه  -  665

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

كل دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  666

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  661

 234060برلم       25105115او للؽٌر ، تارٌخ : او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه 

دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  666

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل  -  660

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  605

 234060برلم       25105115او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

الؽٌر فً احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل  -  601

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  602

 234060برلم       25105115ن او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  603

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  604

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن   -  605

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

فوٌض او توكٌل الؽٌر فً احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى ت -  606

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  601

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

خارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  606

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

توكٌل الؽٌر فً احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او  -  600

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  055

 234060برلم       25105115البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :  كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح

احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  051

 234060رلم   ب    25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً  -  052

 234060برلم       25105115كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

ركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  ش -  053

 234060برلم       25105115الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

ن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذل -  054

 234060برلم       25105115الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل  -  055

 234060برلم       25105115بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ :  الؽٌر فً كل او

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل  -  056

 234060برلم       25105115ه او للؽٌر ، تارٌخ : الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفس

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل  -  051

 234060برلم       25105115الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌه الخاصه بذلن ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل  -  056

 234060برلم       25105115الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

برلم       25105115ضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة ت -  050

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  015

234060 
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برلم       25105115ج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خر -  011

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  012

234060 

برلم       25105115تارٌخ :  احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، -  013

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  014

234060 

 234060  برلم     25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  015

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  016

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  011

برلم       25105115سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  سامى دمحم السٌد -  016

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  010

برلم       25105115خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  025

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  021

برلم       25105115:  سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ -  022

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  023

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  024

234060 

 234060برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  025

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  026

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  021

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  026

234060 

برلم       25105115هٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابرا -  020

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  035

234060 
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برلم       25105115رٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  ش -  031

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  032

234060 

برلم       25105115كافه حموله ، تارٌخ : ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم  -  033

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  034

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  035

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  036

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  031

234060 

برلم       25105115ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  036

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  030

234060 

برلم       25105115للطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبدا -  045

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  041

234060 

برلم       25105115ٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بس -  042

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  043

234060 

برلم       25105115واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  044

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  045

234060 

برلم       25105115تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ،  -  046

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  041

234060 

رلم   ب    25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  046

234060 
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برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  040

234060 

برلم       25105115دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  055

234060 

برلم       25105115سٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ح -  051

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  052

234060 

برلم       25105115مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :   حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن -  053

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  054

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  055

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  056

234060 

برلم       25105115كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شر -  051

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  056

234060 

برلم       25105115لم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واست -  050

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  065

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  061

234060 

برلم       25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  062

234060 

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  063

 234060برلم       25105115مٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم ا -  064

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  065

 234060برلم       25105115متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  066

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  061

 234060برلم       25105115ارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، ت -  066
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 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  060

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  015

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  011

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  012

 234060برلم       25105115تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة  -  013

 234060برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  014

برلم       25105115افه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم ك -  015

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  016

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  011

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  016

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  010

234060 

برلم       25105115دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد سامى -  065

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  061

234060 

برلم       25105115متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  062

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  063

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  064

234060 

برلم       25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  065

234060 

برلم       25105115صٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  تو -  066

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  061

234060 

برلم       25105115ن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  066

234060 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  060

234060 

برلم       25105115وله ، تارٌخ : احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حم -  005

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  001

234060 

برلم       25105115احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  002

234060 

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  003

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  004

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  005

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  006

 234060  برلم     25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  001

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  006

 234060برلم       25105115

برلم       25105115سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  000

234060 

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1555

 234060برلم   

    25105115مى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سا -  1551

 234060برلم   

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1552

 234060برلم   

    25105115سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  سامى دمحم السٌد -  1553

 234060برلم   

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1554

 234060برلم   

    25105115ضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة ت -  1555

 234060برلم   

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1556

 234060برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105115شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و  -  1551

 234060برلم   

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1556

 234060برلم   

    25105115شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : سامى دمحم السٌد سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول  -  1550

 234060برلم   

    25105115سامى دمحم السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1515

 234060برلم   

مذكور بالعمد ، تارٌخ :  ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً -  1511

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1512

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1513

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1514

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1515

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1516

 234060برلم       25105115

راهٌم نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : اب -  1511

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1516

 234060برلم       25105115

نصر ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  ابراهٌم -  1510

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1525

 234060برلم       25105115

ابراهٌم جابر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : ابراهٌم نصر  -  1521

 234060برلم       25105115

ابراهٌم نصر ابراهٌم جابر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1522

 234060برلم       25105115

ٌؾ لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللط -  1523

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1524

 234060برلم       25105115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لندٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ  -  1525

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1526

 234060برلم       25105115

ٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لند -  1521

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1526

 234060برلم       25105115

شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  -  1520

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1535

 234060برلم       25105115

كة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شر -  1531

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1532

 234060برلم       25105115

تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  شركة  -  1533

 234060برلم       25105115

دمحم احمد عبداللطٌؾ لندٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1534

 234060برلم       25105115

    25105115دٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  م -  1535

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1536

 234060برلم   

    25105115دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و -  1531

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1536

 234060برلم   

    25105115صً مذكور بالعمد ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن مو -  1530

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1545

 234060برلم   

    25105115مد ، تارٌخ : حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالع -  1541

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1542

 234060برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1543

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1544

 234060برلم   

    25105115سامً دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : حسٌن  -  1545

 234060برلم   

    25105115حسٌن سامً دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1546

 234060برلم   

برلم       25105115ن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌ -  1541

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1546

 234060برلم   

برلم       25105115شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن   -  1540

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1555

 234060برلم   

برلم       25105115دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و  -  1551

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1552

 234060برلم   

برلم       25105115مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً  -  1553

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1554

 234060برلم   

برلم       25105115تارٌخ : دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ،  -  1555

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1556

 234060برلم   

برلم       25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1551

234060 

    25105115دمحم امٌن دمحم امٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1556

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1550

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1565

 234060برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1561

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1562

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1563

 234060برلم   

    25105115 السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : احمد سامى دمحم -  1564

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1565

 234060برلم   

    25105115ة بسٌطة  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌ -  1566

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1561

 234060برلم   

    25105115متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  1566

 234060برلم   

    25105115احمد سامى دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1560

 234060برلم   

    25105115ول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : احمد سامى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  و دخ -  1515

 234060برلم   

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1511

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1512

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1513

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1514

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1515

 234060برلم       25105115

احمد حسٌن عبدالمادر جنٌدي  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و دخول شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1516

 234060برلم       25105115

برلم       25105116شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1511

131145 

برلم       25105116سٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شحاته دمحم ح -  1516

131145 
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برلم       25105116شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1510

131145 

برلم       25105116ن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1565

131145 

برلم       25105116شحاته دمحم حسٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1561

131145 

برلم       25105116موله ، تارٌخ : شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه ح -  1562

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1563

131145 

   برلم    25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1564

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1565

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1566

131145 

برلم       25105116 حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هبه شحاته دمحم -  1561

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1566

131145 

برلم       25105116خارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  1560

131145 

برلم       25105116شحاته دمحم حسٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1505

131145 

برلم       25105116، تارٌخ :  شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله -  1501

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1502

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1503

131145 

برلم       25105116هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1504

131145 

شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1505

فه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : للسٌارات الخاصه بالشركه وخال

 131145برلم       25105116
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شحاته دمحم حسٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1506

    25105116المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع 

 131145برلم   

شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1501

_دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : للسٌارات الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا 

 131145برلم       25105116

شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1506

كاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : للسٌارات الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شر

 131145برلم       25105116

شحاته دمحم حسٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1500

    25105116رٌن بالعمد ، تارٌخ : الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكو

 131145برلم   

شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1155

للسٌارات الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم       25105116

اته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات هبه شح -  1151

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

ركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات هبه شحاته دمحم حسٌن  ش -  1152

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1153

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

الدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك ا -  1154

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

نفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات هبه شحاته دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع م -  1155

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

ٌع والشراء للسٌارات هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك الب -  1156

    25105116الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

 131145برلم   

شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1151

ٌارات الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : للس

 131145برلم       25105116

شحاته دمحم حسٌن شعبان  شركة تضامن  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1156

    25105116لشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : الخاصه با

 131145برلم   
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شحاته دمحم حسٌن شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء  -  1150

التعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : للسٌارات الخاصه بالشركه وخالفه و

 131145برلم       25105116

هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1115

    25105116ر منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرو

 131145برلم   

هبه شحاته دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1111

    25105116نٌن شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اث

 131145برلم   

هبه شحاته دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لها حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء للسٌارات  -  1112

    25105116مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  الخاصه بالشركه وخالفه والتعامل مع المرور منفردا _دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن

 131145برلم   

باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه  -  1113

نعمد فى ومحضر مجلس االدارة الم 2510/6/3والمعتمد من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه فى  2510/4/21المنعمده فى 

اصبح تشكٌل مجلس االداره عالنحو التالً : دمحم عبد النبً  2510/1/14والمعتمد من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه  2510/5/13

لطب  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التأمٌن االجتماعً للعاملٌن بالمطاع الحكومً _اٌمن دمحم حلمً  عضو مجلس االدارة 

برلم       25105116على محمود دمحم وصفً   عضو مجلس االدارة ممثال عن بنن االسكندرٌه ، تارٌخ : ممثال عن بنن مصر _

245434 

باسل عبد المنعم صالح رحمً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  _صابر جوده سالم  عضو مجلس االدارة من ذوى  -  1114

رة من ذوى الخبره _عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد محً الدٌن  عضو الخبره _ باسل عبد المنعم صالح رحمً  رئٌس مجلس االدا

    25105116مجلس ادارة من ذوى الخبره _عصام جمال الدٌن عبد الرحمن خلٌفه  عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره ، تارٌخ : 

 245434برلم   

برلم       25105116افه حمولها ، تارٌخ : سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت ك -  1115

230306 

برلم       25105116سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1116

230306 

برلم       25105116 سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : -  1111

230306 

    25105116على محمود سعٌد ابراهٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1116

 230306برلم   

    25105116على محمود سعٌد ابراهٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1110

 230306برلم   

    25105116على محمود سعٌد ابراهٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1125

 230306برلم   

دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1121

 230306لم   بر    25105116

دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1122

 230306برلم       25105116
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دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1123

 230306لم   بر    25105116

سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز  -  1124

 230306برلم       25105116والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االد -  1125

 230306برلم       25105116والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

سحر دمحم حازم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز  -  1126

 230306برلم       25105116هٌم ، تارٌخ : والشرٌن/ على محمود سعٌد ابرا

على محمود سعٌد ابراهٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد  -  1121

 230306برلم       25105116العزٌز والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد على محمود سعٌد ابراهٌم  -  1126

 230306برلم       25105116العزٌز والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

على محمود سعٌد ابراهٌم عمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد  -  1120

 230306برلم       25105116العزٌز والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك ا -  1135

 230306برلم       25105116العزٌز والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد  -  1131

 230306برلم       25105116مود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : العزٌز والشرٌن/ على مح

دمحم صالح الدٌن عبد العزٌز فٌاض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن/ دمحم صالح الدٌن عبد  -  1132

 230306برلم       25105116العزٌز والشرٌن/ على محمود سعٌد ابراهٌم ، تارٌخ : 

دمحم بٌه دمحمٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه حموله من احمد  -  1133

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

حموله من  احمد دمحم بٌه دمحمٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه -  1134

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم بٌه دمحمٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه حموله من  -  1135

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه حموله من احمد دمحم بٌه دمحمٌه  شركة تضامن  ش -  1136

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم بٌه دمحمٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه حموله من  -  1131

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم بٌه دمحمٌه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج السٌد/ دمحم توفٌك حافظ عبد المنعم واستالمه كافه حموله من  -  1136

 66550برلم       25105111الشركه ، تارٌخ : 

ع عنها موكوله للشرٌكٌن ولهما كافه اسالم عادل فتحً مكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌ -  1130

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وكذلن فتح حساب او حسابات بنكٌه باسم الشركه وبالنسبه الصدار الشٌكات للجهات الحكومٌه 

ه والؽٌر حكومٌه والشركات الخاصه فٌكون للشرٌكٌن مجتمعٌن اٌه خذ الالزم من ذلن مع البنون الصدار دفاتر شٌكات باسم الشرك

واما عن صرؾ المبالػ المالٌه المودعه لدي كافه البنون الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وكذلن الشٌكات التً باسم الشركه فٌكون صرفها 

 246312برلم       25105111عن طرٌك الشرٌكٌن مجتمعٌن والتولٌع علً عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌن  المرفٌه واالئتمانٌه والرهن باسم الشركه واؼراض الشركه ولهما  اسالم عادل فتحً مكً  شركة تضامن  مدٌر و -  1145

الحك فً طلب المروض والتسهٌالت من البنون الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وذلن المرض الشركه ولكافه االجراءات لهما مجتمعٌن ، 

 246312برلم       25105111تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة  -  1141

والمصدق علٌه من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2510/3/15العامه العادٌه الثانٌه والثالثون لشركه اراب افرٌكان تورز والمنعمد فى 

سٌد/دمحم عبد الواحد موافً  رئٌس مجلس كما ٌلى :ال 2510/2/1اصبح تشكٌل مجلس االدارة الشركه اعتبارا من  2510/1/14

االدارة والعضو المنت/دب  ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه _السٌد/عادل لطفى حسنً  عضو مجلس االدارة 

    25105111المنتدب ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات/ االستثمارٌه _السٌد/عمرو دمحم حنفً عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 66660برلم   

دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه  -  1142

والمصدق علٌه من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2510/3/15العامه العادٌه الثانٌه والثالثون لشركه اراب افرٌكان تورز والمنعمد فى 

كما ٌلى :السٌد/دمحم عبد الواحد موافً  رئٌس مجلس  2510/2/1تشكٌل مجلس االدارة الشركه اعتبارا من  اصبح 2510/1/14

االدارة والعضو المنت/دب  ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه _السٌد/عادل لطفى حسنً  عضو مجلس االدارة 

    25105111السٌد/عمرو دمحم حنفً عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : المنتدب ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات/ االستثمارٌه _

 66660برلم   

دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات  -  1143

ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات  عضو مجلس االدارة 1065/6/13االستثمارٌه _السٌد/شرٌؾ دمحم الخضر دمحم موالٌد 

االستثمارٌه_السٌده/اٌات رمضان حسن عضو مجلس االدارة ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه _السٌد/دمحم عادل 

محمود ٌسري  عضو مجلس االدارة بصفته مساهما _السٌد/ابراهٌم مدحت مصطفً امٌن  عضو مجلس االدارة بصفته مساهما 

تفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً االشتران والمساهمه وتأسٌس الشركات وزٌاده رؤوس ، تارٌخ : _ثانٌا : 

 66660برلم       25105111

دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات  -  1144

عضو مجلس االدارة ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات  1065/6/13د/شرٌؾ دمحم الخضر دمحم موالٌد االستثمارٌه _السٌ

االستثمارٌه_السٌده/اٌات رمضان حسن عضو مجلس االدارة ممثال للشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه _السٌد/دمحم عادل 

مدحت مصطفً امٌن  عضو مجلس االدارة بصفته مساهما محمود ٌسري  عضو مجلس االدارة بصفته مساهما _السٌد/ابراهٌم 

_ثانٌا : تفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فً االشتران والمساهمه وتأسٌس الشركات وزٌاده رؤوس ، تارٌخ : 

 66660برلم       25105111

منتدب  اموالها واتخاذ كافه االجراءات  دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  1145

 66660برلم       25105111المانونٌه واالدارٌه الالزمه لذلن ، تارٌخ : 

دمحم عبد الواحد موافى المنجى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اموالها واتخاذ كافه االجراءات  -  1146

 66660برلم       25105111: المانونٌه واالدارٌه الالزمه لذلن ، تارٌخ 

    25105111دمحم محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1141

 05513برلم   

    25105111دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1146

 05513  برلم 

    25105111دمحم محمود احمد همام  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1140

 05513برلم   

    25105111دمحم محمود احمد همام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1155

 05513برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بتارٌخ شٌر -  1151

(اعتماد صالحٌات تعامل على حسابات الشركه بالبنون :وافك مجلس 5لشركة براٌم المابضة لالستثمارات المالٌة البند)2510/6/25

شد نائب رئٌس مجلس االدارة والرئٌس التنفٌذي ضمن الفئه أ والتأشٌر بذلن فً االدارة على اضافه اسم السٌد/خالد حسن محمود را

السجل التجارى  لتصبح الصالحٌات على النحو التالى "ٌتم بشكل اساسً تطبٌك نظام التولٌع الثنائً مجتمعٌن على كافه المعامالت 

 115265برلم       25105111تارٌخ :  _تمسم تولٌعات المفوضٌن بالتولٌع عن الشركه الً تولٌع فئه) أ (وفئه ،

شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )ب( _تكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن على االلل  -  1152

ها او ما للفئه )أ( بدون حد الصً _تكون صالحٌه التولٌع لتولٌعٌن احداهما فئه )أ( واالخر فئه )ب( بحد الصً خمسمائه الؾ جنٌ

ٌعادلها بالعمالت االجنبٌه _ال تمنح اي صالحٌه مالٌه لتولٌعٌن معا من الفئه )ب( _تحدد تولٌعات فئه )أ( لكل من :السٌد/شٌرٌن عبد 

الرؤوؾ دمحم الماضً  رئٌس مجلس االداره _السٌد/دمحم ماهر دمحم علً نائب رئٌس مجلس االدارة التنفٌذي_السٌد/خالد حسن محمود 

 115265برلم       25105111ئب رئٌس مجلس االدارة والرئٌس التنفٌذي _السٌد/هشام ، تارٌخ : راشد نا

شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  حسن احمد ابراهٌم عضو مجلس االدارة المنتدب  -  1153

ات المجموعه وتجدد تولٌعات فئه )ب( لكل من  السٌده/هند للشئون المالٌه _السٌد/امجد مصطفً احمد مصطفى فرٌجه مدٌر عملٌ

عبد الرحمن عبد الملن الخمٌسً رئٌس لطاع الموارد البشرٌه والشئون االدارٌه على ان ٌكون تولٌع الفئه )ب( مجتمعا مع احد 

                                      -العمالت االجنبٌه  الساده المذكورٌن بعالٌه لتولٌع )أ( وذلن بحد الصً خمسمائه الؾ جنٌها مصرٌا او ما ٌعادلها من

 115265برلم       25105111بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بتارٌخ ، تارٌخ : 

لشركة براٌم المابضة لالستثمارات  2510/6/25شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1154

جلس االداره على تعدٌل بعض المناصب التنفٌذٌه  بمجلس االداره على النحو التالى السٌد/شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم المالٌة وافك م

الماضى  رئٌس مجلس االدارة  ؼٌر تنفٌذى_السٌد/دمحم ماهر دمحم على نائب رئٌس مجلس االدارة التنفٌذى_تنفٌذى _السٌد / خالد 

السٌد/هشام حسن  -تنفٌذي-ه والرئٌس التنفٌذي ممثال لشركة صمٌم المالٌة لالستثماراتحسن محمود راشد نائب رئٌس مجلس االدار

 115265برلم       25105111احمد ابراهٌم عضو مجلس االدارة المنتدب للشئون المالٌه _تنفٌذى_السٌد ، تارٌخ : 

الفهد المنصور كمال الدٌن دمحم على رفٌك  شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم  الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  /رفٌك -  1155

السٌد/دمحم بن -تنفٌذى -الطرزى عضو مجلس ادارة المنتدب لنشاط بنون االستثمار ممثال عن شركه صمٌم المالٌه لالستثمارات

االدارة  السٌد دمحم على محى الدٌن دمحم ابراهٌم عضو مجلس -ضحٌان بن عبد العزٌز الضحٌان عضو مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذى 

ؼٌر تنفٌذى  _السٌد/حسام  بن خلدون بن بكرى بركات عضو مجلس  -ممثال عن شركة اٌجبشان جلؾ المابضة لالستثمارات المالٌة 

 115265برلم       25105111االدارة ممثال لشركه كاش است مانجمنت ؼٌر تنفٌذى_ السٌد/ولٌد احمد فؤاد ، تارٌخ : 

الماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عامر عضو مجلس االدارة المستمل _السٌد/اسامه   شٌرٌن عبد الرؤوؾ دمحم -  1156

عبد المنعم محمود صالح عضو مجلس االدارة المستمل_السٌد/عماد حافظ مصطفى راؼب  عضو مجلس االدارة المستمل ، تارٌخ : 

 115265برلم       25105111

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العمومٌه العادٌه عادل  عبد الفتاح مامون ناصر   -  1151

ٌتم التأشٌر بالتالى :الموافمه علً  2510/1/11والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2510/4/21للشركه المنعمده بتارٌخ 

لس االدارة _السٌد/عبد الناصر عبد العزٌز ناصر  نائب تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدارة السٌد/عادل عبد الفتاح مأمون رئٌس مج

رئٌس مجلس االدارة _السٌد/رٌاض مأمون ناصر عضو مجلس االدارة _السٌد /اسامه عبد الفتاح مأمون عضو مجلس االدارة 

 01144برلم       25105111_السٌد/دمحم عبد العزٌز حسن عضو مجلس االدارة__السٌد/اٌمن رٌاض مامون ، تارٌخ : 

عادل  عبد الفتاح مامون ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العمومٌه العادٌه  -  1156

ٌتم التأشٌر بالتالى :الموافمه علً  2510/1/11والمعتمده من الهٌئه العامه لالستثمار فى  2510/4/21للشركه المنعمده بتارٌخ 

ة السٌد/عادل عبد الفتاح مأمون رئٌس مجلس االدارة _السٌد/عبد الناصر عبد العزٌز ناصر  نائب تجدٌد تعٌٌن اعضاء مجلس االدار

رئٌس مجلس االدارة _السٌد/رٌاض مأمون ناصر عضو مجلس االدارة _السٌد /اسامه عبد الفتاح مأمون عضو مجلس االدارة 

 01144برلم       25105111امون ، تارٌخ : _السٌد/دمحم عبد العزٌز حسن عضو مجلس االدارة__السٌد/اٌمن رٌاض م

عادل  عبد الفتاح مامون ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة _السٌد/وائل رٌاض مأمون  -  1150

عضو مجلس ادارة _السٌد/حاتم عادل عبد الفتاح مأمون عضو مجلس ادارة _السٌد/سامح رٌاض مأمون ناصر عضو مجلس ادارة 

 01144برلم       25105111رٌخ : ، تا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عادل  عبد الفتاح مامون ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة _السٌد/وائل رٌاض مأمون  -  1165

عضو مجلس ادارة _السٌد/حاتم عادل عبد الفتاح مأمون عضو مجلس ادارة _السٌد/سامح رٌاض مأمون ناصر عضو مجلس ادارة 

 01144برلم       25105111، تارٌخ : 

 164661برلم       25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1161

 164661برلم       25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1162

 164661برلم       25105116كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : عماد الدٌن لبٌب دمحم  شر -  1163

 164661برلم       25105116عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1164

 164661برلم       25105116تارٌخ : فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ،  -  1165

 164661برلم       25105116فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1166

 164661برلم       25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1161

 164661برلم       25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1166

 164661برلم       25105116سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1160

 164661برلم       25105116نفٌذي ، تارٌخ : سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر ت -  1115

 164661برلم       25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1111

 164661برلم       25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1112

 164661برلم       25105116الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  عماد -  1113

 164661برلم       25105116عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1114

 164661برلم       25105116ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  1115

 164661برلم       25105116فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1116

 164661رلم   ب    25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1111

 164661برلم       25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1116

 164661برلم       25105116سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1110

 164661برلم       25105116ضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  ع -  1165

 164661برلم       25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1161

 164661 برلم      25105116دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1162

 164661برلم       25105116عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1163

 164661برلم       25105116عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1164

 164661برلم       25105116ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : فوزى دمحم على عبدالباسط  شرك -  1165

 164661برلم       25105116فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 164661برلم       25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1161

 164661برلم       25105116باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1166

 164661برلم       25105116ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1160

 164661برلم       25105116سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  1105

تفوٌض  دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : -  1101

السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب متولى)عضو 

مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 164661برلم       25105116

دمحم لبٌب متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : تفوٌض  -  1102

السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب متولى)عضو 

ابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : مجلس االداره( فً التولٌع نٌ

 164661برلم       25105116

عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب :  -  1103

ئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )ر

متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ 

 164661برلم       25105116: 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : عماد الدٌن لبٌب دمحم  شركة  -  1104

تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب 

صرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون الم

 164661برلم       25105116: 

فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب :  -  1105

ٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نج

متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ 

 164661برلم       25105116: 

دٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : فوزى دمحم على عبدالباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تح -  1106

تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب 

منهم مجتمعٌن ، تارٌخ  متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن

 164661برلم       25105116: 

باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب :  -  1101

ٌد/دمحم لبٌب تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( الس

متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ 

 164661برلم       25105116: 

المنتدب :  باسم نجٌب عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو -  1106

تفوٌض السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب 

متولى)عضو مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ 

 164661برلم       25105116: 

سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : تفوٌض  -  1100

السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط )رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب متولى)عضو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : مجلس االداره( فً ا

 164661برلم       25105116

سعٌد جمال دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تحدٌد صالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب : تفوٌض  -  1255

)رئٌس مجلس ادارة( والسٌد/باسم نجٌب عبدالمادر)العضو المنتدب( السٌد/دمحم لبٌب متولى)عضو  السٌد/فوزى دمحم على عبدالباسط

مجلس االداره( فً التولٌع نٌابه عن الشركه امام جمٌع البنون المصرٌه واالجنبٌه الى تولٌعٌن منهم مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 164661برلم       25105116

    25105116وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصً ، تارٌخ : ثروت عكاشه دمحمي احمد  ت -  1251

 242106برلم   

برلم       25105116وفٌك دمحم عزالدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  1252

242106 

ٌباشر وظائفه لمده ؼٌر محدده ٌمثل المدٌر اداره الشركة  ثروت عكاشه دمحمي احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  1253

والتولٌع عنها وله الحك فى سبٌل ذلن اوسع السلطات وخاصة تعٌٌن وعزل ولؾ وكالء مستخدمً الشركة والتولٌع على كافه العمود 

ما له حك فتح الحسابات فى البنون والمعامالت والصفمات والمشارطات التى تتعلك بالنمد واالجل وله شراء جمٌع المواد والمهمات ك

وسحب المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

 242106برلم       25105116العام والخاص واالعمال واالفراد كما له حك فتح االعتمادات ، تارٌخ : 

ن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌباشر وظائفه لمده ؼٌر محدده ٌمثل المدٌر اداره الشركة والتولٌع وفٌك دمحم عزالدٌ -  1254

عنها وله الحك فى سبٌل ذلن اوسع السلطات وخاصة تعٌٌن وعزل ولؾ وكالء مستخدمً الشركة والتولٌع على كافه العمود 

شراء جمٌع المواد والمهمات كما له حك فتح الحسابات فى البنون  والمعامالت والصفمات والمشارطات التى تتعلك بالنمد واالجل وله

وسحب المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

 242106برلم       25105116العام والخاص واالعمال واالفراد كما له حك فتح االعتمادات ، تارٌخ : 

ثروت عكاشه دمحمي احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن وكفاله الؽٌر او لحصول على كافه  -  1255

التسهٌالت الممنوحه من البنون واجراء اى تصرؾ من التصرفات كما له حك فى الشراء وبٌع العمارات والمنموالت والسٌارات 

عماري والتوثٌك على جمٌع عمود الشراء والبٌع والنهائٌه وذلن لتحمٌك اؼراض الشركة كما له والتولٌع امام كافه مأمورٌات الشهر ال

حك تمثٌل الشركه امام المضاء بكافة درجاته وكافه الجهات الؽٌر لضائٌه ان كانت نوعها كما له حك فى تمثٌل الشركه امام اجهزه 

 242106برلم       25105116، تارٌخ :  المدن الجدٌده واستصدار كافه التراخٌص لها والتولٌع على

وفٌك دمحم عزالدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وااللتراض والرهن وكفاله الؽٌر او لحصول على كافه التسهٌالت  -  1256

ع امام الممنوحه من البنون واجراء اى تصرؾ من التصرفات كما له حك فى الشراء وبٌع العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌ

كافه مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك على جمٌع عمود الشراء والبٌع والنهائٌه وذلن لتحمٌك اؼراض الشركة كما له حك تمثٌل 

الشركه امام المضاء بكافة درجاته وكافه الجهات الؽٌر لضائٌه ان كانت نوعها كما له حك فى تمثٌل الشركه امام اجهزه المدن 

 242106برلم       25105116افه التراخٌص لها والتولٌع على ، تارٌخ : الجدٌده واستصدار ك

ثروت عكاشه دمحمي احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن وتمثٌل الشركة امام التأمٌنات وكما له حك تعدٌل بنود  -  1251

 242106برلم       25105116الشركة كما له الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

وفٌك دمحم عزالدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ذلن وتمثٌل الشركة امام التأمٌنات وكما له حك تعدٌل بنود الشركة كما  -  1256

 242106برلم       25105116له الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

ود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه الً  حك االداره و التولٌع  للسٌد / دمحم حشمت دمحم محمود دمحم حشمت دمحم محم -  1250

/ له فً ذلن اوسع السلطات فً حدود اؼراض الشركه بما ٌحمك مصلحتها كما ان له اٌضا حك االلتراض واالدانه واالستدانه من 

 221634برلم       25105121البنون ورهن وبٌع اصول الشركه منفردا ، تارٌخ : 

طارق دمحم رشاد  شركة مساهمة  نائب  نائب اول مدٌر عام بمطاع االسواق المالٌه واالستثمار بنن مصر سابما مدٌر مالى  -  1215

برلم       25105121ومنحه حك التولٌع مجتمعا مع السٌد رئٌس مجلس االداره ، تارٌخ :  2516/12/3للشركة اعتبارا من 

215155 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حمدى جابر دردٌر حسن  شركة مساهمة  عضو منتدب  ٌكون حك تولٌع الشٌكات وكافه المعامالت المصرفٌه بما فى  -  1211

ذلن التولٌع على عمود االستدانه والمروض والرهن من البنون عن الشركة المصرٌه لالدوٌه واللماحات البٌطرٌه لكال من السٌد/ 

بتولٌع السٌده/فاطمه  2516/6/15الصادر بتارٌخ  12الؽاء المرار رلم -على مجتمعٌن حمدى جابر دردٌر واالستاذ/احمد رشاد 

 165611برلم       25105121سالمه دمحم ، تارٌخ : 

 -مصرٌه الجنسٌه-ثروت شنوده بشرى تادرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ فٌفٌان ادوار مترى ٌوسؾ  -  1212

 255164برلم       25105121من ، تارٌخ : شرٌن متضا 1013/5/5موالٌد 

 -مصرٌه الجنسٌه-ثروت شنوده بشرى تادرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول السٌد/ فٌفٌان ادوار مترى ٌوسؾ  -  1213

 255164برلم       25105121شرٌن متضامن ، تارٌخ :  1013/5/5موالٌد 

    25105121ٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شر -  1214

 232526برلم   

    25105121شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1215

 232526برلم   

    25105121شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1216

 232526برلم   

    25105121شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1211

 232526برلم   

    25105121امد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : شٌماء ح -  1216

 232526برلم   

    25105121شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1210

 232526برلم   

    25105121توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :   دمحم فرحات علً اسماعٌل -  1225

 232526برلم   

    25105121دمحم فرحات علً اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1221

 232526برلم   

    25105121مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :   دمحم فرحات علً اسماعٌل  توصٌة بسٌطة -  1222

 232526برلم   

    25105121دمحم فرحات علً اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1223

 232526برلم   

    25105121خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :   دمحم فرحات علً اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  1224

 232526برلم   

    25105121دمحم فرحات علً اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  1225

 232526برلم   

ولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والت -  1226

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة  -  1221

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1226

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121:  بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ

شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1220

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121وان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : بعن

شٌماء حامد عثمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1235

ركة بشرط ان تصدر االعمال منها الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الش

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

شٌماء حامد عثمان دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1231

ب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنو

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

دمحم فرحات علً اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1232

او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها  الحك فى تخارج

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

طات والصالحٌات ولها دمحم فرحات علً اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السل -  1233

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

ره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها دمحم فرحات علً اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدا -  1234

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

ل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها دمحم فرحات علً اسماعٌ -  1235

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

دمحم فرحات علً اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1236

الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعمال منها 

 232526برلم       25105121ا ، تارٌخ : بعنوان واسم الشركة ولصالحه

دمحم فرحات علً اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع بمفردها ولها كافه السلطات والصالحٌات ولها  -  1231

ل منها الحك فى تخارج او ادخال الشركاء بنفسها او من ٌنوب عنها بتوكٌل عام لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تصدر االعما

 232526برلم       25105121بعنوان واسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

 THEبمشروع  fبالبلون رلم 356دمحم سعٌد الشربٌنً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مدٌر فرع بالعنوان/ -  1236

COURTYARD - : 06051برلم       25105121الؽاء تعٌٌن المهندسه/رحاب دمحم عبدالعظٌم ، تارٌخ 

    25105121اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1230

 43645برلم   

    25105121اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1245

 43645برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105121اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1241

 43645برلم   

    25105121اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1242

 43645برلم   

 43645برلم       25105121دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ : ماجده  -  1243

 43645برلم       25105121ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1244

برلم       25105121نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1245

43645 

برلم       25105121نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1246

43645 

برلم       25105121فاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ : نهى اسماعٌل ال -  1241

43645 

برلم       25105121نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1246

43645 

 43645برلم       25105121عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :   ماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة -  1240

 43645برلم       25105121ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1255

برلم       25105121: مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ  -  1251

43645 

برلم       25105121مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1252

43645 

برلم       25105121مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1253

43645 

برلم       25105121مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1254

43645 

،  -اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1255

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

،  -اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1256

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

،  -اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1251

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

،  -اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1256

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

، تارٌخ :  -دارهماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس ا -  1250

 43645برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  -ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1265

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -رئٌس مجلس ادارهنهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى  -  1261

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1262

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -ارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس ادارهنهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس اد -  1263

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1264

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس ادارهماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة   -  1265

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1266

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -ٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس ادارهمصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بس -  1261

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1266

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس ادارهمصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم   -  1260

 43645برلم       25105121

، تارٌخ :  -مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفته الى رئٌس مجلس اداره -  1215

 43645برلم       25105121

 الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس اسماعٌل  الفاروق دمحم -  1211

 43645برلم       25105121االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس  -  1212

 43645برلم       25105121لعضو المنتدب ، تارٌخ : االداره وا

اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس  -  1213

 43645برلم       25105121االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس  -  1214

 43645برلم       25105121االداره والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

لس االداره والعضو ماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مج -  1215

 43645برلم       25105121المنتدب ، تارٌخ : 

ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره والعضو  -  1216

 43645برلم       25105121المنتدب ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  تو -  1211

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  -  1216

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  -  1210

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل -  1265

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره والعضو  -  1261

 43645برلم       25105121المنتدب ، تارٌخ : 

جى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره والعضو ماجده دمحم نا -  1262

 43645برلم       25105121المنتدب ، تارٌخ : 

مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  -  1263

 43645برلم       25105121:  والعضو المنتدب ، تارٌخ

مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  -  1264

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ها الى نائب رئٌس مجلس االداره مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفت -  1265

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدٌل صفتها الى نائب رئٌس مجلس االداره  -  1266

 43645برلم       25105121والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

وق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، اسماعٌل  الفار -  1261

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ،  -  1266

 43645رلم   ب    25105121تارٌخ : 

اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ،  -  1260

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

لس االداره ، اسماعٌل  الفاروق دمحم الفاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مج -  1205

 43645برلم       25105121تارٌخ : 

ماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -  1201

 43645برلم       25105121

و مجلس االداره ، تارٌخ : ماجده دمحم ناجى على سعد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عض -  1202

 43645برلم       25105121

نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ  -  1203

 43645برلم       25105121: 

رة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1204

 43645برلم       25105121: 

نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ  -  1205

 43645برلم       25105121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ نهى اسماعٌل الفاروق دمحم الفاروق  شرك -  1206

 43645برلم       25105121: 

ماجده دمحم ناجى على سعد  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -  1201

 43645برلم       25105121

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  ماجده دمحم ناجى على سعد  -  1206

 43645برلم       25105121

مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -  1200

 43645برلم       25105121

اروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ : مصطفى اسماعٌل الف -  1355

 43645برلم       25105121

مصطفى اسماعٌل الفاروق دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ :  -  1351

 43645برلم       25105121

سماعٌل الفاروق دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تعدلت صفتها الى عضو مجلس االداره ، تارٌخ : مصطفى ا -  1352

 43645برلم       25105121

 52614برلم       25105121دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1353

 52614برلم       25105121دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1354

 52614برلم       25105121دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1355

 52614برلم       25105121ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  ش -  1356

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1351

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1356

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1350

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1315

 52614برلم       25105121همة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : منى حسن دمحم  شركة مسا -  1311

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1312

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1313

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1314

 52614برلم       25105121دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1315

 52614برلم       25105121رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة   -  1316

 52614برلم       25105121دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1311

 52614برلم       25105121 دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : -  1316

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1310



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1325

 52614برلم       25105121شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :   سٌد عوٌس عبداللطٌؾ -  1321

 52614برلم       25105121سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1322

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1323

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1324

 52614برلم       25105121منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  1325

 52614برلم       25105121ارة  ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1326

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1321

 -لً النحو التالً :لٌصبح ع- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -فً هذا الشأن المعمول بها 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1326

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31ه مده المجلس الحالى فً وحتً نهاٌ 2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

لعاملٌن بالشركة وفما للموانٌن السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من ا -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1320

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1مٌه السٌاحٌه اعتبارا من والضوء والتن

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

جلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو م -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1335

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

 السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر-السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -ة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدبسٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهم -  1331

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر  السٌده االستاذه/-السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1332

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -مجلس والعضو المنتدب  السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس-1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121تارٌخ :  رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ،-المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1333

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -ٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب الس-1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121ه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : رئٌس اللجن-المعمول بها فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت  -سٌد عوٌس عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1334

 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والضوء والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر -السٌد/ دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب -1

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن  -المتفرغ 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -معمول بها فً هذا الشأن ال

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت والضوء  -منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1335

السٌد/ -1 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31ه المجلس الحالى فً وحتً نهاٌه مد 2510/1/1والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

 -السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب 

لٌن بالشركة وفما للموانٌن المعمول بها السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العام

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -فً هذا الشأن 

اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت والضوء  -منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1336

السٌد/ -1 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1را من والتنمٌه السٌاحٌه اعتبا

 -السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب 

متفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن المعمول بها السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر ال

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -فً هذا الشأن 

لضوء اعاده تشكٌل مجلس اداره الصوت وا -منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1331

السٌد/ -1 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

 -السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ -دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب 

لطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن المعمول بها السٌد/ سٌد عوٌس عبدال

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -فً هذا الشأن 

ده تشكٌل مجلس اداره الصوت والضوء اعا -منى حسن دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  1336

السٌد/ -1 -لٌصبح علً النحو التالً :- 2521/15/31وحتً نهاٌه مده المجلس الحالى فً  2510/1/1والتنمٌه السٌاحٌه اعتبارا من 

 -تفرغ السٌده االستاذه/ منً حسن دمحم عضو مجلس االداره ؼٌر الم-دمحم عبدالعزٌز جوده السٌد رئٌس مجلس والعضو المنتدب 

السٌد/ سٌد عوٌس عبداللطٌؾ عضو مجلس االداره ؼٌر المتفرغ عضوان منتخبان من العاملٌن بالشركة وفما للموانٌن المعمول بها 

 52614برلم       25105121رئٌس اللجنه النمابٌه وال ٌكون له صوت معدود ، تارٌخ : -فً هذا الشأن 

دخول شرٌن موصً -شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  امٌره حسٌن على ابراهٌم  شركة تضامن -  1330

 232611برلم       25105122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً -امٌره حسٌن على ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  1345

 232611برلم       25105122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً -امٌره حسٌن على ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  1341

 232611برلم       25105122مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دخول شرٌن موصً -امٌره حسٌن على ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد -  1342

 232611برلم       25105122بالعمد ، تارٌخ :  مذكور

على احمد عبد الؽنى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم  -  1343

ع بالتولٌع علٌها امام الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌ

مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل 

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم على احمد عبد الؽنى سالم  شركة تضامن  مدٌ -  1344

الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام 

ها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهار

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

على احمد عبد الؽنى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم  -  1345

العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام الشركه امام مصلحه الشهر 

مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل 

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

على احمد عبد الؽنى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم  -  1346

الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام 

مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل 

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم على احمد عبد الؽنى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على  -  1341

الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام 

للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل  مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

على احمد عبد الؽنى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم  -  1346

ذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخا

مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل 

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

على احمد عبد الؽنى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )االبتدائٌه والنهائٌه( باسم  -  1340

الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام 

كافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله الحك بتوكٌل مصلحه الشهر العماري ب

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بتدائٌه والنهائٌه( باسم على احمد عبد الؽنى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌحك له على عمود الشراء والبٌع )اال -  1355

الشركه امام مصلحه الشهر العماري وله الحك باتخاذ كافه االجراءات الالزمه بتسجٌل عمود الشراء والبٌع بالتولٌع علٌها امام 

حك بتوكٌل مصلحه الشهر العماري بكافه ادارتها ومكاتبها ومامورٌتها واستالمها و اشهارها كما له الحك بالبٌع للنفس او للؽٌر وله ال

 154600برلم       25105124الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 141223برلم       25105124احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1351

 141223برلم       25105124احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1352

 141223برلم       25105124احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1353

 141223برلم       25105124شرٌؾ احمد على منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1354

 141223برلم       25105124ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : شرٌؾ احمد على منصور  توص -  1355

 141223برلم       25105124شرٌؾ احمد على منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1356

دارة الشركة وحك التولٌع عنها احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدارة والتولٌع وا -  1351

موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن والتعامل 

نوحه له من كفاله الؽٌر فً  التسهٌالت االئتمانٌه المم-مع البنون واالستدانه والتولٌع علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها 

البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره وعمود 

 141223برلم       25105124المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة والتولٌع وادارة الشركة وحك التولٌع عنها احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح / حك االدار -  1356

موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن والتعامل 

ئتمانٌه الممنوحه له من كفاله الؽٌر فً  التسهٌالت اال-مع البنون واالستدانه والتولٌع علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها 

البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره وعمود 

 141223برلم       25105124المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 

ح / حك االدارة والتولٌع وادارة الشركة وحك التولٌع عنها احمد على احمد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصب -  1350

موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن والتعامل 

التسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه له من  كفاله الؽٌر فً -مع البنون واالستدانه والتولٌع علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها 

البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره وعمود 

 141223برلم       25105124المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 

ن متضامن  اصبح / حك االدارة والتولٌع وادارة الشركة وحك التولٌع شرٌؾ احمد على منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1365

عنها موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن 

اله الؽٌر فً  التسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه كف-والتعامل مع البنون واالستدانه والتولٌع علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها 

له من البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره 

 141223برلم       25105124وعمود المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 

شرٌؾ احمد على منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / حك االدارة والتولٌع وادارة الشركة وحك التولٌع  -  1361

عنها موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن 

كفاله الؽٌر فً  التسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه -علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها  والتعامل مع البنون واالستدانه والتولٌع

له من البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره 

 141223رلم   ب    25105124وعمود المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 

شرٌؾ احمد على منصور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / حك االدارة والتولٌع وادارة الشركة وحك التولٌع  -  1362

عنها موكله الى الطرؾ االول وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وٌمثل الشركة امام المضاء وامام الؽٌر وعمل الرهن 

كفاله الؽٌر فً  التسهٌالت االئتمانٌه الممنوحه -دانه والتولٌع علً عمود االستدانه والمستندات الخاصه بها والتعامل مع البنون واالست

له من البنون وتفوٌض الشرٌن منفردا فً التولٌع علٌها توكٌل اخرٌن فً التولٌع والتصدٌك علً عمود العمل وشهادات الخبره 

 141223برلم       25105124وعمود المماوالت بالشهر العماري ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه  -  1363

منفردٌن  االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او

فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل 

حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع 

 46130برلم       25105124ٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : البنون وتسوٌة المد

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه  -  1364

دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم 

فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل 

ه والتفاوض مع حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالف

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه  -  1365

الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه 

فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل 

اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من 

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه  -  1366

ر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن االنسه / سٌماء ٌاس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل 

ازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتن

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رٌكه المتضامنه سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الش -  1361

االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن 

ٌل فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توك

حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع 

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتول -  1366

االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن 

كة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشر

حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع 

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌ -  1360

االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن 

الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل فى هذا الصدد و لهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل 

حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع 

 46130برلم       25105124البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح / ٌتولى ادارة الشركه والتولٌع عنها الشرٌكه المتضامنه  -  1315

االنسه / سٌماء ٌاسر دمحم سعودى والشرٌكه المتضامنه الثالثه السٌده / جٌداء ٌاسر دمحم دمحم سعودى ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن 

جتمعٌن او منفردٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى االدارة والتولٌع عن الشركة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  توكٌل فى هذا الصدد و لهم م

حك التصرؾ بالبٌع والشراء والتنازل والرهن عن ممتلكات الشركه من اراضى وعمارات وسٌارات واصول وخالفه والتفاوض مع 

 46130برلم       25105124ٌخ : البنون وتسوٌة المدٌونٌات كما لهما مجتمعٌن ، تار

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1311

وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت 

 46130برلم       25105124جارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : الت

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1312

ن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌ

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1313

لتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت واال

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 

ردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منف -  1314

وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت 

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1315

وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت 

 46130برلم       25105124ه او اجنبٌه ، تارٌخ : التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌ

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1316

عن التوكٌالت وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه 

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبنون المختلفه  -  1311

مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما 

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 

ون المختلفه سٌماء ٌاسر دمحم سعودى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  او منفردٌن و للوكٌل حك فى فتح الحسابات بالبن -  1316

وااللتراض منها فى حدود اؼراض الشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن وللوكٌل الحك فى التولٌع باسم الشركه عن التوكٌالت 

 46130برلم       25105124التجارٌه التى تمنح للشركه سواء شركات محلٌه او اجنبٌه ، تارٌخ : 

لموافمه على اضافه تولٌع السٌد/طارق احمد محمود الى تولٌعات الشركة طارق احمد محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  ا -  1310

    25105124بالبنون المجموعه )أ( واضافه تولٌع السٌد/دمحم فؤاد على الى تولٌعات الشركه بالبنون المجموعه)ب( ، تارٌخ : 

 111656برلم   

ه تولٌع السٌد/طارق احمد محمود الى تولٌعات الشركة طارق احمد محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  الموافمه على اضاف -  1365

    25105124بالبنون المجموعه )أ( واضافه تولٌع السٌد/دمحم فؤاد على الى تولٌعات الشركه بالبنون المجموعه)ب( ، تارٌخ : 

 111656برلم   

ذوى الخبره و االستاذ/طالل دمحم امنٌه سعد عبد الرحمن للج  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من  -  1361

عمٌل وشاح عضو مجلس االدارة ممثال عن شركه النعٌم المابضه واالستاذ/ اٌمن عزت اسماعٌل عنانى عضو مجلس االدارة ممثال 

د دمحم عن شركه النعٌم المابضه لالستثمارات والستاذ / اسامه دمحم خلٌل ابراهٌم عضو مجلس اداره من ذوى الخبره والاستاذ / محمو

 160314برلم       25105125السٌد عضو مجلس اداره من ذوى الخبره ، تارٌخ : 

    25105125جرجس خلؾ هللا مٌخائٌل جالده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1362

 236350برلم   

برلم       25105125خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : احمد منٌر احمد جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1363

236350 

برلم       25105125رامز سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1364

236350 

برلم       25105125ارٌخ : سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، ت -  1365

236350 

برلم       25105125فوزٌه عٌسى زخارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1366

236350 

    25105125جرجس خلؾ هللا مٌخائٌل جالده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1361

 236350برلم   

برلم       25105125احمد منٌر احمد جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1366

236350 

برلم       25105125رامز سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1360

236350 

برلم       25105125سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1305

236350 

برلم       25105125فوزٌه عٌسى زخارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  1301

236350 
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    25105125ده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردغ ، تارٌخ : جرجس خلؾ هللا مٌخائٌل جال -  1302

 236350برلم   

برلم       25105125احمد منٌر احمد جوده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردغ ، تارٌخ :  -  1303

236350 

برلم       25105125مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع منفردغ ، تارٌخ :  رامز سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  -  1304

236350 

برلم       25105125سمٌر جمٌل نخله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع منفردغ ، تارٌخ :  -  1305

236350 

برلم       25105125اره والتولٌع منفردغ ، تارٌخ : فوزٌه عٌسى زخارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االد -  1306

236350 

مصطفً عبدالعزٌز دمحم ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح  حك االداره والتولٌع موكوله للشركاء الثالثه  -  1301

ع الجهات الحكومٌه والؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهم بهذه الصفه جمٌع الصالحٌات الالزمه الداره الشركه وتمثٌلها امام جمٌ

حكومٌه وابرام التعالدات وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها والسحب و ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركه 

وضمن اؼراضها وبعنوانها اما بشان اٌه تصرفات لانونٌه اخري من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول علً لروض للشركه 

ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  فٌجب

 246652برلم       25105125

ولٌد السٌد مرسً محمود االتربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح للشرٌكٌن االول والرابع المتضامنٌن منفردٌن  -  1306

لهما حك االلتراض والرهن من البنون ولهما فً ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه كما ان لهما حك االداره والتولٌع و

 235126برلم       25105125الحك فً تفوٌض وتوكٌل من ٌروه فً تحمٌك ما سبك االشاره الٌه ، تارٌخ : 

تدب  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  1300

كافة الجهات االدارٌه والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل 

لشهر العمارى والتوثٌك وعلى جمٌع الطلبات والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة ا

ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات 

 01444برلم       25105125والواردات والتولٌع امام كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

الٌزٌد شبل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى احمد دمحم ابو  -  1455

كافة الجهات االدارٌه والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل 

الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وعلى جمٌع الطلبات والنماذج وكذلن التولٌع امام 

ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات 

 01444برلم       25105125والواردات والتولٌع امام كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى  -  1451

ل كافة الجهات االدارٌه والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌ

وعلى جمٌع الطلبات والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات 

 01444برلم       25105125افة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : والواردات والتولٌع امام ك

احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى  -  1452

ت بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل كافة الجهات االدارٌه والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركا

وعلى جمٌع الطلبات والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

الرلابه على الصادرات  ومصلحة السجل التجارى والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة

 01444برلم       25105125والواردات والتولٌع امام كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 
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دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى كافة الجهات االدارٌه  -  1453

والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات والحكومٌه والخاصه 

والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى 

ل ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتولٌع امام والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق الما

 01444برلم       25105125كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

ت االدارٌه دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى كافة الجها -  1454

والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات 

والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى 

ارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتولٌع امام والؽرفة التج

 01444برلم       25105125كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

ركة امام الؽٌر ولدى كافة الجهات االدارٌه دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  له حك التولٌع عن الش -  1455

والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات 

لحة السجل التجارى والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومص

والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتولٌع امام 

 01444برلم       25105125كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

س ادارة  له حك التولٌع عن الشركة امام الؽٌر ولدى كافة الجهات االدارٌه دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة تضامن  عضو مجل -  1456

والحكومٌه والخاصه والتولٌع على عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها والتعدٌالت الالزمه وعمود التعدٌل وعلى جمٌع الطلبات 

حة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى والنماذج وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامه لالستثمار والمناطك الحره ومصل

والؽرفة التجارٌه والهٌئة العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب المصرٌه وهٌئة الرلابه على الصادرات والواردات والتولٌع امام 

 01444برلم       25105125كافة البنون والمصارؾ والمؤسسات المالٌه ، تارٌخ : 

ابو الٌزٌد شبل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات احمد دمحم  -  1451

والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه 

 01444برلم       25105125او بعض مما ذكر ، تارٌخ : وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل 

احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات  -  1456

سٌارات ووسائل النمل المختلفه والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله وال

 01444برلم       25105125وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات  -  1450

التولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه والتسهٌالت االئتمانٌه و

 01444برلم       25105125وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ب  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات احمد دمحم ابو الٌزٌد شبل  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  1415

والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه 

 01444برلم       25105125وله فى ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات والتسهٌالت االئتمانٌه  -  1411

والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه وله فى ذلن تفوٌض 

 01444برلم       25105125عض مما ذكر ، تارٌخ : او توكٌل الؽٌر فى كل او ب

دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات والتسهٌالت االئتمانٌه  -  1412

مختلفه وله فى ذلن تفوٌض والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل ال

 01444برلم       25105125او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات والتسهٌالت االئتمانٌه  -  1413

راء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه وله فى ذلن تفوٌض والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وش

 01444برلم       25105125او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ئتمانٌه دمحم ابوالٌزٌد شبل  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  وفتح الحسابات لدٌها والتولٌع على الشٌكات والتسهٌالت اال -  1414

والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وبٌع وشراء اصول الشركه المنموله والسٌارات ووسائل النمل المختلفه وله فى ذلن تفوٌض 

 01444برلم       25105125او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  دمحم حلمى دمحم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك -  1415

منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن اتخاذ جمٌع التصرفات المانونٌه االخري من التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول 

جتمعٌن او منفردٌن حك االشركه وممتلكاتها العمارٌه ومنموالتها واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن لهما م

التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها او تمرٌر حك عٌنى او اصلى او تبعى للشركه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 155024برلم       25105125البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او دمحم حلمى دمحم بالل  ت -  1416

منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن اتخاذ جمٌع التصرفات المانونٌه االخري من التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول 

سم الشركه ولمصلحتها وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االشركه وممتلكاتها العمارٌه ومنموالتها واالراضى والسٌارات با

التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها او تمرٌر حك عٌنى او اصلى او تبعى للشركه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 155024برلم       25105125البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما ، تارٌخ : 

دمحم حلمى دمحم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1411

منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن اتخاذ جمٌع التصرفات المانونٌه االخري من التولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول 

ومنموالتها واالراضى والسٌارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلن لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االشركه وممتلكاتها العمارٌه 

التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها او تمرٌر حك عٌنى او اصلى او تبعى للشركه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 155024برلم       25105125تارٌخ : البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما ، 

دمحم حلمى دمحم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم الشركة  -  1416

ة وضمن اؼراضها لهما حك التعامل امام  الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكاف

اشكالهم وجمٌع المؤسسات والشركات ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وؼٌرها وله الحك 

فى تمثٌل الشركه امام المضاء بمختلؾ درجاته وذلن فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من الشركه او علٌها او التصالح فٌها وٌجوز لهما 

 155024برلم       25105125بعض ، تارٌخ : توكٌل ؼٌره فى كل او 

دمحم حلمى دمحم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم الشركة  -  1410

وضمن اؼراضها لهما حك التعامل امام  الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وؼٌرها وله الحك اشكالهم وجمٌع المؤسسات والشركات 

فى تمثٌل الشركه امام المضاء بمختلؾ درجاته وذلن فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من الشركه او علٌها او التصالح فٌها وٌجوز لهما 

 155024برلم       25105125توكٌل ؼٌره فى كل او بعض ، تارٌخ : 

دمحم حلمى دمحم بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم الشركة  -  1425

وضمن اؼراضها لهما حك التعامل امام  الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

شركات ولهم الحك فى ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وؼٌرها وله الحك اشكالهم وجمٌع المؤسسات وال

فى تمثٌل الشركه امام المضاء بمختلؾ درجاته وذلن فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من الشركه او علٌها او التصالح فٌها وٌجوز لهما 

 155024لم   بر    25105125توكٌل ؼٌره فى كل او بعض ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     
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 150631برلم       25105154، تارٌخ :  6452دمحم عبد الرؤؾ     دمحم عادل -  63

 150631برلم       25105154، تارٌخ :  6453  2524/5/21دمحم عادل دمحم عبد الرؤؾ  سارى حتى -  64

 105630برلم       25105154، تارٌخ :  6465احمد حنفى احمد البربرى     -  65

 105630برلم       25105154، تارٌخ :  6466  2523/4/15ارى حتىاحمد حنفى احمد البربرى  س -  66

 06151برلم       25105154، تارٌخ :  1412  2523/15/16اسماعٌل سالم عبد العال سالم  سارى حتى  -  61

 215351برلم       25105154، تارٌخ :  6465  2523/4/1مٌنا مٌخائٌل مراد ثابت  سارى حتى -  66

 126421برلم       25105154، تارٌخ :  6465  2524/6/14للرحالت  سارى حتى نصار   -  60

 103011برلم       25105154، تارٌخ :  6455  2523/6/15مصطفى دمحم عبدالؽنى حسٌن  سى تى  -  05

 111624برلم       25105154، تارٌخ :  6451  2521/5/22احمد ابراهٌم دمحم موسً  سارى حتى -  01

 226551برلم       25105154، تارٌخ :  6465  2522/15/13حسٌن مرعى احمد مرعى  سارى حتى -  02

 152465برلم       25105154، تارٌخ :  6466صالون خالد للحالله     -  03

 152465برلم       25105154، تارٌخ :  6460صالون خالد للحالله     -  04

 152465برلم       25105154، تارٌخ :  6415  2523/4/5صالون خالد للحالله  سارى حتى -  05

 250556برلم       25105154، تارٌخ :  6551  2521/1/16جرجس متوشالح فرج جرجس  سارى حتى -  06

 224321برلم       25105154، تارٌخ :  6405فتحى دمحم دمحم عاشور     -  01

 161535برلم       25105154، تارٌخ :  6403  2522/4/4هانى دمحم امٌن دمحم  سارى حتى -  06

 161531برلم       25105154، تارٌخ :  6403  2522/4/5سٌد كامل سٌد دمحم جمعه  سارى حتى  -  00

 104512برلم       25105151، تارٌخ :  6511  2523/1/1رباب سعد احمد ابو طافش  سارى حتى  -  155

 221463برلم       25105151، تارٌخ :  6546  2522/11/11حتىسامٌه حامد حامد سلٌمان  سارى  -  151

 226256برلم       25105151، تارٌخ :  6523  2522/12/12السٌد احمد حسن عٌسً  سارى حتى  -  152

 111341برلم       25105151، تارٌخ :  6546فرج رفاعى عبد الهادى فرج     -  153

 111341برلم       25105151، تارٌخ :  6541  2521/5/15فرج رفاعى عبد الهادى فرج  سارى حتى -  154

 161266برلم       25105151، تارٌخ :  6545  2522/3/21جمال عبد الناصر دمحم  سارى حتى -  155

 226361برلم       25105151، تارٌخ :  6554  2522/15/1مسعود سمٌر مسعود بخٌت  سارى حتى -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 156532برلم       25105151، تارٌخ :  6512  2524/3/25دمحم حسٌن دمحم جمعه  ساري حتى  -  151

 01546برلم       25105151، تارٌخ :  6526  2523/12/20هشام حسٌن دمحم وهبه  ساري حتى  -  156

 01546برلم       25105151: ، تارٌخ  6526  2523/12/20هشام حسنى دمحم وهبه  ساري حتى  -  150

 104526برلم       25105151، تارٌخ :  6556  2524/6/25خالد حمدى السٌد هاشم  سارى حتى -  115

 166215برلم       25105151، تارٌخ :  6536عصام سمٌر شكرى     -  111

 166215  برلم     25105151، تارٌخ :  6531  2522/3/3عصام سمٌر شكرى  سارى حتى  -  112

 122136برلم       25105151، تارٌخ :  6533  2523/1/31جالل ابراهٌم عٌسى الحداد  ساري حتى  -  113

 102540برلم       25105151، تارٌخ :  6551  2524/4/26دمحم عبد الرؤوؾ فهٌم حسانٌن  ساري حتى  -  114

 165016برلم       25105151، تارٌخ :  6563  2524/ 1/  13مكتب رحالت دمحم سعٌد دمحم على  سارى حتى  -  115

 231350برلم       25105151، تارٌخ :  6521  2524/2/11ولٌد عربى محمود على  ساري حتً  -  116

 130550برلم       25105151، تارٌخ :  6564  2521/2/5صٌدلٌة سلٌم احمد سلٌم  سار حتى  -  111

 220566برلم       25105151، تارٌخ :  6510  2523/6/16ري حتى شنوده سامى ٌونان وهبه  سا -  116

 160620برلم       25105151، تارٌخ :  6535  2525/  1/  35جمعه رجب دمحم محمود  سارى حتى  -  110

 231661برلم       25105151، تارٌخ :  6542  2524/5/1مصطفى عبد النبى عبد الموجود على طلبه  ساري حتى  -  125

 254101برلم       25105151، تارٌخ :  6536  2525/1/25هانى فتحى دمحم سٌد احمد  ساري حتى  -  121

 135655برلم       25105151، تارٌخ :  6514لطب سلٌمان  عبد المادر     -  122

 135655برلم       25105151، تارٌخ :  6515لطب سلٌمان  عبد المادر     -  123

 135655برلم       25105151، تارٌخ :  6516مان  عبد المادر    لطب سلٌ -  124

 103622برلم       25105156، تارٌخ :  6621  2524/6/13السٌد عبدالعظٌم حسن امبابى  ساري حتى  -  125

 102662برلم       25105156، تارٌخ :  6625  2524/5/4زٌنب صابر عمر عبدالحمٌد  ساري حتى  -  126

 152453برلم       25105156، تارٌخ :  6634  2525/5/22ابر دمحم احمد حماد  سارى حتى ص -  121

 152453برلم       25105156، تارٌخ :  6634  2525/5/22أ / حماد لوجٌستٌن  سارى حتى  -  126

    25105156ٌخ : ، تار 6634  2525/5/22مؤسسه حماد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  سارى حتى  -  120

 152453برلم   

 216544برلم       25105156، تارٌخ :  6626  2521/15/35ضاحى شعبان سٌد سلٌمان  ساري حتى  -  135

 231604برلم       25105156، تارٌخ :  6633  2524/4/13عبٌر سٌد احمد عطوه عطوه  ساري حتى  -  131

 224666برلم       25105156، تارٌخ :  6621  2522/6/26دمحم ناصر احمد بخٌت  سارى حتى  -  132

 216632برلم       25105156، تارٌخ :  6560  2522/1/11عبد الرحمن دمحم رمضان احمد  ساري حتى -  133

 121532برلم       25105156، تارٌخ :  6561  2524/5/1دمحم حسٌن فهمى دمحم  ساري حتى  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 156436برلم       25105156، تارٌخ :  6652احمد نور الدٌن على عمر     -  135

 156436برلم       25105156، تارٌخ :  6653احمد نور الدٌن على عمر     -  136

 156436برلم       25105156، تارٌخ :  6654  2523/11/11احمد نور الدٌن على عمر  ساري حتى  -  131

 105534برلم       25105156، تارٌخ :  6652سامح دمحم عبد العلٌم احمد     -  136

 105534برلم       25105156، تارٌخ :  6653  2523/3/31سامح دمحم عبد العلٌم احمد  سارى حتى  -  130

 112225برلم       25105156، تارٌخ :  6563عزت ابو ضٌؾ احمد     -  145

 112225برلم       25105156، تارٌخ :  6564  2522/3/16ضٌؾ احمد  ساري حتىعزت ابو  -  141

 221653برلم       25105156، تارٌخ :  6506  2522/4/20مؤسسة المال العالمٌه لالستٌراد والتصدٌر  ساري حتى  -  142

 215660برلم       25105156، تارٌخ :  6560  15/0/ 2521احمد على دمحم عبد الهادى  سار حت  -  143

 124666برلم       25105156، تارٌخ :  6620  2523/11/35هدى محمود احمد عوض  ساري حتى  -  144

 104451برلم       25105156، تارٌخ :  6511  2524/1/4فهٌم سعد سعٌد سعداوى  ساري حتى -  145

 05453برلم       25105156ٌخ : ، تار 6615  2523/5/5رضا عبد الوهاب عبد السالم  ساري حتى  -  146

 126546برلم       25105156، تارٌخ :  6631  2524/5/26مجدى عادل زكى اسعد  ساري حتى  -  141

 140066برلم       25105156، تارٌخ :  6511عماد احمد دمحم عبد العال     -  146

 126433برلم       25105156، تارٌخ :  6560هنً  فاٌز  شنوده     -  140

 126433برلم       25105156، تارٌخ :  6515  2524/3/1هنً  فاٌز  شنوده  ساري حتى -  155

 161116برلم       25105156، تارٌخ :  6513  2524/1/25حاتم حسن حمزه النشرتى  ساري حتى -  151

 62102   برلم    25105156، تارٌخ :  6625  2524/3/21مكتب  عالء الدٌن  سارى حتى  -  152

 62102برلم       25105156، تارٌخ :  6625  2524/3/21اصبح / مكتبة عالء الدٌن  سارى حتى  -  153

 165455برلم       25105156، تارٌخ :  6566  2524/6/16فؤاد دمحم عبد الؽنى عبد الهادى  ساري حتى -  154

 211241برلم       25105156، تارٌخ :  6651  2521/5/3عثمان عمر السٌد عبد المجٌد  ساري حتى  -  155

 211241برلم       25105156، تارٌخ :  6651  2521/5/3اصبح عمر لتورٌد مواد البناء  ساري حتى  -  156

 101140برلم       25105156، تارٌخ :  6611  2523/1/12طارق خلؾ شمس الدٌن دمحم  ساري حتى  -  151

 106105برلم       25105150، تارٌخ :  6653  2524/0/12ساري حتى  احمد كمال احمد توفٌك  -  156

 212543برلم       25105150، تارٌخ :  6666  2521/6/6ولٌد ناجح زكرٌا عبد العظٌم  ساري حتى  -  150

 214041برلم       25105150، تارٌخ :  6650  2521/0/1وحٌد شحات سلٌمان سٌد  ساري حتى  -  165

 161246برلم       25105150، تارٌخ :  6105دمحم دمحم احمد ابراهٌم     -  161

 161246برلم       25105150، تارٌخ :  6101  2522/3/21دمحم دمحم احمد ابراهٌم  ساري حتً  -  162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 161246برلم       25105150، تارٌخ :  6105دمحم دمحم احمد لالعمال االلمونٌوم     -  163

 161246برلم       25105150، تارٌخ :  6101  2522/3/21دمحم دمحم احمد لالعمال االلمونٌوم  ساري حتً  -  164

 213554برلم       25105150، تارٌخ :  6612  2521/1/15شرٌؾ رجب السٌد دمحم  ساري حتى  -  165

 06151برلم       25105150، تارٌخ :  6662عادل عبدالحمٌد حافظ     -  166

 06151برلم       25105150، تارٌخ :  6663عادل عبدالحمٌد حافظ     -  161

 06151برلم       25105150، تارٌخ :  6664عادل عبدالحمٌد حافظ     -  166

 06151برلم       25105150، تارٌخ :  6665  2524/5/11عادل عبدالحمٌد حافظ  ساري حتً -  160

 124201برلم       25105150، تارٌخ :  6660   اشرؾ عبد السالم احمد  -  115

 124201برلم       25105150، تارٌخ :  6615اشرؾ عبد السالم احمد     -  111

 124201برلم       25105150، تارٌخ :  6611اشرؾ عبد السالم احمد     -  112

 124201برلم       25105150، تارٌخ :  6612  2523/11/11اشرؾ عبد السالم احمد  ساري حتى  -  113

 225532برلم       25105150، تارٌخ :  6666  2522/2/26فتحى فرج حسن فراج  ساري حتى  -  114

 103411برلم       25105150، تارٌخ :  6655  2524/5/21مٌالد عبدالمالن بانوب عبدالمالن  ساري حتى  -  115

 00351برلم       25105150، تارٌخ :  6616صٌدلٌه اٌفون  أ     -  116

 00351برلم       25105150، تارٌخ :  6611صٌدلٌه اٌفون  أ     -  111

 00351برلم       25105150، تارٌخ :  6611صٌدلٌه اٌفون  أ     -  116

 00351برلم       25105150، تارٌخ :  6616صٌدلٌه اٌفون  أ     -  110

 00351برلم       25105150، تارٌخ :  6610  2524/6/1صٌدلٌه اٌفون  أ  ساري حتً -  165

 231100برلم       25105150، تارٌخ :  6661  2524/2/2خلٌل ابراهٌم عبد الرحمن على  ساري حتى  -  161

 165255برلم       25105150، تارٌخ :  6635  2522/1/35عمرو مصطفى عبد العزٌز فهمى  ساري حتى  -  162

 120251برلم       25105150، تارٌخ :  6665  2524/1/25عبد الجابر  ساري حتًعلى عابدٌن   -  163

، تارٌخ :  6665  2524/1/25اضافة مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال على عابدٌن عبد الجابر  ساري حتً -  164

 120251برلم       25105150

    25105150، تارٌخ :  6614  2525/6/20ري حتى مؤسسه عاصم لتربٌه وتدرٌب ورعاٌه الخٌول ومستلزماتها  سا -  165

 115434برلم   

 150665برلم       25105150، تارٌخ :  6651  2524/5/14منٌره عبد العزٌز دمحم الحاج حسن  ساري حتى  -  166

 151400برلم       25105150، تارٌخ :  6655  2524/1/25انتصار جمال عبد التواب  ساري حتى  -  161

 226565برلم       25105150، تارٌخ :  6156  2522/0/20عبدالداٌم سلٌمان عبدالداٌم سلٌمان  ساري حتى  -  166

 232354برلم       25105150، تارٌخ :  6613  2524/1/1عزت دمحم صالح عطا  ساري حتى  -  160



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 163545برلم       25105115، تارٌخ :  6116  2510-11-0احمد منٌر مصطفى حسنى  سارى حتى  -  105

 161314برلم       25105115، تارٌخ :  6164عمرو دمحم السعٌد عبد الوهاب     -  101

 161314   برلم    25105115، تارٌخ :  6165  2522-3-26عمرو دمحم السعٌد عبد الوهاب  ساري حتً  -  102

 146662برلم       25105115، تارٌخ :  6131نصحً عبٌد حزٌن     -  103

 146662برلم       25105115، تارٌخ :  6136نصحً عبٌد حزٌن     -  104

 146662برلم       25105115، تارٌخ :  6130نصحً عبٌد حزٌن     -  105

 221622برلم       25105115، تارٌخ :  6120  2522/4/26رمضان حسن ابراهٌم مبرون  ساري حتى  -  106

 223401برلم       25105115، تارٌخ :  6146  2522-6-23جورجٌوس ٌوسؾ عزٌز مٌخائٌل  سارى حتى  -  101

 113620برلم       25105115، تارٌخ :  6165  2522/6/6محمود عبدالعظٌم احمد على ادم  سارى حتى  -  106

 232315برلم       25105115، تارٌخ :  6156  2524/1/6مد احمد  ساري حتى احمد صالح اح -  100

 103155برلم       25105115، تارٌخ :  6115  2524/6/0عمرو عبدالرحمن دمحمعبدالرحمن  ساري حتى  -  255

 220161برلم       25105115، تارٌخ :  6111  2523/6/12هانئ دمحم رشاد نجا عٌسى  سارى حتى  -  251

 113651برلم       25105115، تارٌخ :  6152  2521/1/21باسم رشدى دروٌش دمحم  ساري حتى  -  252

 126355برلم       25105115، تارٌخ :  6122  2524/6/0نبٌل دمحم رفعت  امٌن  ساري حتى  -  253

 126355برلم       25105115، تارٌخ :  6122  2524/6/0اصبح امسون لتنمٌة والتطوٌر  ساري حتى  -  254

 105621برلم       25105115، تارٌخ :  6116  2524/6/11طارق كامل عبدالستار بحٌرى  ساري حتى  -  255

 216621برلم       25105115، تارٌخ :  6156ملون عبد الحمٌد احمد دمحم     -  256

 163545برلم       25105115: ، تارٌخ  6111  2521-11-12احمد منٌر مصطفى حسنى  سارى حتى  -  251

 166155برلم       25105115، تارٌخ :  6166دمحم ابو رواش دمحم عبد المجٌد     -  256

 166155برلم       25105115، تارٌخ :  6160  2525/6/3دمحم ابو رواش دمحم عبد المجٌد  ساري حتى  -  250

 155216برلم       25105115، تارٌخ :  61165  2523/0/6هشام عبد البالى احمد  سارى حتى  -  215

 154656برلم       25105115، تارٌخ :  6155  2523/6/11علً لمطع ؼٌار السٌارات  ساري حتى  -  211

 151130برلم       25105115، تارٌخ :  6116  2524/2/0احمد حسن  ساري حتى   \صٌدلٌة د  -  212

 232660برلم       25105115، تارٌخ :  6153  2524/6/25ساري حتى   رضا متولً لمستلزمات الدٌكور -  213

 232660برلم       25105115، تارٌخ :  6153  2524/6/25متولى هالل لمستلزمات الدٌكور  ساري حتى  -  214

 232660برلم       25105115، تارٌخ :  6153  2524/6/25رضا متولً السٌد هالل  ساري حتى  -  215

 155463برلم       25105115، تارٌخ :  6165السٌد السٌد حسن عرٌؾ     -  216

 156134برلم       25105115، تارٌخ :  6152  2524/3/2فلٌب ناشد ؼطاس  ساري حتى  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 226662برلم       25105115، تارٌخ :  6122  2522/11/15محمود عبد الرحٌم على سلٌمان  ساري حتى  -  216

 165231برلم       25105115، تارٌخ :  6132دمحم سٌد دمحم الكومى     -  210

 221225برلم       25105111، تارٌخ :  6653  2522/11/4حسام جابر حسٌن صالح  ساري حتً  -  225

 222133برلم       25105111، تارٌخ :  6655  2522/5/22دمحم على دمحم دمحم  ساري حتً  -  221

 156235برلم       25105111، تارٌخ :  6656رزق احمد محمود موسى جبرٌل     -  222

 156235برلم       25105111، تارٌخ :  6651  2522/11/2رزق احمد محمود موسى جبرٌل  ساري حتً  -  223

 20501برلم       25105111، تارٌخ :  6612على شعبان حامد على ؼنام     -  224

 231656برلم       25105111، تارٌخ :  6612  2524/4/1محسن عبد الحمٌد الشٌمى  ساري حتً حسن عبد ال -  225

 146464برلم       25105111، تارٌخ :  6650ٌسرى فٌصل همام     -  226

 146464برلم       25105111، تارٌخ :  6665  2522/6/2ٌسرى فٌصل همام  سارى حتى  -  221

 116150برلم       25105111، تارٌخ :  6656  2521/4/6احمد على  سارى حتى ٌسرى عبد الوكٌل  -  226

 162210برلم       25105111، تارٌخ :  6636محروس دمحم مصطفً     -  220

 162210برلم       25105111، تارٌخ :  6631محروس دمحم مصطفً     -  235

 162210برلم       25105111، تارٌخ :  6636  2524/0/11محروس دمحم مصطفً  ساري حتً  -  231

 213221برلم       25105111، تارٌخ :  6635هند فراج دمحم عبد الوهاب     -  232

 55555برلم       25105111، تارٌخ :  6106بهٌة دمحم همام     -  233

 55555برلم       25105111، تارٌخ :  6100بهٌة دمحم همام     -  234

 55555برلم       25105111، تارٌخ :  6655 همام    بهٌة دمحم -  235

 55555برلم       25105111، تارٌخ :  6651بهٌة دمحم همام     -  236

 103600برلم       25105111، تارٌخ :  6665  2524/6/6دمحم عباس شعبان مبرون  سارى حتى  -  231

 101661برلم       25105111، تارٌخ :  6102  2510/11/16تً احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه  ساري ح -  236

 104161برلم       25105111، تارٌخ :  6611  2524/6/23دمحم احمد كامل عبد الحفٌظ  ساري حتً  -  230

 102465برلم       25105111، تارٌخ :  6605  2524/4/25رامى فتحى عباس على  سارى حتى  -  245

 161552برلم       25105111، تارٌخ :  6615  2522/3/1عبد النبى عوٌس  ساري حتً سعٌد بكرى  -  241

 156136برلم       25105111، تارٌخ :  6626صٌدلٌه/ٌاسر فتحى     -  242

 156136برلم       25105111، تارٌخ :  6635  2524/3/26صٌدلٌه/ٌاسر فتحى  ساري حتى  -  243

 116255برلم       25105111، تارٌخ :  6631  2523/12/31ساري حتى سٌد فكرى احمد سٌد   -  244

 41146برلم       25105111، تارٌخ :  6632  2524/6/25محمود على ابراهٌم على  ساري حتً  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 106205برلم       25105111، تارٌخ :  6602  2510/12/1خالد عبد الرحمن دمحم مكاوى  ساري حتى  -  246

 126043برلم       25105114، تارٌخ :  6051  2524/1/0الح احمد اسماعٌل  ساري حتً ص -  241

 153643برلم       25105114، تارٌخ :  6055  2525/6/20ٌاسر السٌد دمحم  سارى حتى -  246

 105510برلم       25105114، تارٌخ :  6025  2524/6/16دمحم احمد حسن احمد  سارى حتى  -  240

 221651برلم       25105114، تارٌخ :  6016  2522/4/26هشام سٌد العربى علٌان دمحم  سارى حتى  -  255

 104551برلم       25105114، تارٌخ :  6613اسماعٌل عبد العال زٌدان عفٌفى     -  251

 155116برلم       25105114، تارٌخ :  6054مرلس مرٌد بهتان     -  252

 150631برلم       25105114، تارٌخ :  6661لبٌب مصطفى    خالد  -  253

 150631برلم       25105114، تارٌخ :  6666  2524/5/21خالد لبٌب مصطفى  سارى حتى  -  254

 121601برلم       25105114، تارٌخ :  6662  2524/5/21ماجد  منٌر دوس  بطرس  سارى حتى  -  255

 105061برلم       25105114، تارٌخ :  6011  2524/6/35عبد العزٌز  سارى حتى دمحم ابو الؽٌط ذكى  -  256

 225625برلم       25105114، تارٌخ :  6604  2522/0/11حمدى مصطفى عبد العظٌم على الفمى  سارى حتى  -  251

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6611على شعبان حامد على ؼنام     -  256

 06665برلم       25105114، تارٌخ :  6602ادل نورالدٌن الحلبى    ع -  250

 06665برلم       25105114، تارٌخ :  6603  2524/5/1عادل نورالدٌن الحلبى  سارى حتى  -  265

 110165برلم       25105114، تارٌخ :  60514  2521/1/10رفعت ابراهٌم السٌد كراوٌه  سارى حتى  -  261

 165231برلم       25105114، تارٌخ :  6616  2521/6/5 سٌد دمحم الكومى  سارى حتى دمحم -  262

 116514برلم       25105114، تارٌخ :  0524عزه عبد الفتاح ابراهٌم عواد     -  263

 116514برلم       25105114، تارٌخ :  0525  2521/6/11عزه عبد الفتاح ابراهٌم عواد  سارى حتى  -  264

 154254برلم       25105114، تارٌخ :  6015  2523/1/12خالد مصطفى دمحم ابو الفتوح  سارى حتى -  265

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6663علً شعبان حامد علً ؼنام     -  266

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6664علً شعبان حامد علً ؼنام     -  261

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6665بان حامد علً ؼنام    علً شع -  266

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6666علً شعبان حامد علً ؼنام     -  260

 20501برلم       25105114، تارٌخ :  6661علً شعبان حامد علً ؼنام     -  215

 20501برلم       25105114: ، تارٌخ  6660علً شعبان حامد علً ؼنام     -  211

 106230برلم       25105115، تارٌخ :  6035  2524/12/5رأفت مصطفى رمضان ٌوسؾ  ساري حتى -  212

 156546برلم       25105115، تارٌخ :  6016  2524/3/21ابو زٌد فرؼلى  ساري حتى  -  213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 152545برلم       25105115، تارٌخ :  6041دمحم حمدى عبد الخالك     -  214

 161214برلم       25105115، تارٌخ :  6021باسم عبد المنعم عمر     -  215

 161214برلم       25105115، تارٌخ :  6022  2522/3/21باسم عبد المنعم عمر  سارى حتى  -  216

 253464برلم       25105115، تارٌخ :  6031  2525/6/6خلؾ عبد العال فراج  ساري حتى  -  211

 256044برلم       25105115، تارٌخ :  6005  2521/1/15هانى صالح عبد الفتاح فضل  ساري حتى -  216

 150263برلم       25105115، تارٌخ :  6036  2524/4/23جمال عبد ربه احمد ٌونس  ساري حتى -  210

 211541برلم       25105115، تارٌخ :  0552سماح عبد النبى عبد العزٌز عفٌفى     -  265

 124255برلم       25105115، تارٌخ :  6015  2523/11/6بدران للمخبوزات  ساري حتى  -  261

 112261برلم       25105115، تارٌخ :  6043عال احمد ابو زٌد     -  262

 165446برلم       25105115، تارٌخ :  6004  2524/6/10عبده رشدى عبد الوهاب ابو عبد هللا  ساري حتى -  263

 161544برلم       25105115، تارٌخ :  6044فادٌة دمحم المهدى العسكرى     -  264

 161544لم   بر    25105115، تارٌخ :  6045  2521/6/26فادٌة دمحم المهدى العسكرى  ساري حتى -  265

 210231برلم       25105115، تارٌخ :  6653  2522/1/31على فتحى عبد الحمٌد جبر  سارى حتى  -  266

 224100برلم       25105115، تارٌخ :  6015  2522/6/15شعبان عبد هللا صالح عبد هللا  ساري حتى -  261

 215611برلم       25105115، تارٌخ :  6042  2521/15/0دمحم رمضان عبد التواب عبد الموى  ساري حتى -  266

 211515برلم       25105115، تارٌخ :  6051رضا احمد شفٌك مندور     -  260

 155126برلم       25105115، تارٌخ :  6046  2525/5/3عبد هللا حسن دمحم  ساري حتى  -  205

 220342برلم       25105115، تارٌخ :  6054  2523/5/22ماجد احمد ٌحٌى ابو الفتوح  سارى حتى -  201

 141653برلم       25105115، تارٌخ :  6056جمعة دمحم عزوز حسٌن ابو عمٌرة     -  202

 141653برلم       25105115، تارٌخ :  6056  2522/6/15جمعة دمحم عزوز حسٌن ابو عمٌرة  ساري حتى  -  203

 141653برلم       25105115، تارٌخ :  6015  2522/6/15ة  ساري حتى جمعة دمحم عزوز حسٌن ابو عمٌر -  204

 162604برلم       25105115، تارٌخ :  6052جرجس ماجد جرجس عبده     -  205

 162604برلم       25105115، تارٌخ :  6060  2521/15/35جرجس ماجد جرجس عبده  سارى حتى  -  206

 232356برلم       25105115، تارٌخ :  0514  2524/1/1ى  سارى حتى اشرؾ عبد الرحمن دمحم عٌس -  201

 116536برلم       25105115، تارٌخ :  1035  2521/4/3ولٌد دمحم رمضان عبده  ساري حتى -  206

 102035برلم       25105115، تارٌخ :  6016  2524/5/12طارق حسن دمحم نجٌب  سارى حتى -  200

 215050برلم       25105115، تارٌخ :  6065  2521/4/16سٌن جاد  ساري حتً حاتم سعٌد ح -  355

 221661برلم       25105115، تارٌخ :  0515  2522/4/20حسن حامد محمود احمد  سارى حتى  -  351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 226151برلم       25105115، تارٌخ :  6063  2522/12/2منٌر سامى بدران  سارى حتى -  352

 211513برلم       25105115، تارٌخ :  6005  2521/11/21كمال عبد الرحمن منصور  ساري حتىمنتصر  -  353

 64512برلم       25105115، تارٌخ :  6066  2524/6/25دمحم دمحم احمد سعٌد  سارى حتى  -  354

 145203برلم       25105115، تارٌخ :  6061  2522/1/25احمد سلٌمان احمد  ساري حتً  -  355

 231156برلم       25105115، تارٌخ :  6055  2524/4/14سٌد عبد البالى دمحم عباس  ساري حتى -  356

 253651برلم       25105115، تارٌخ :  6005ابراهٌم ٌوسؾ حسن الشعراوى     -  351

 153543برلم       25105115، تارٌخ :  0555  2523/6/6عبد هللا موسى ٌوسؾ خلٌفة  سارى حتى  -  356

 216616برلم       25105116، تارٌخ :  0534احمد دمحم عبد الفتاح محمود ابو الدهب     -  350

 146245برلم       25105116، تارٌخ :  0526صالح دمحم فتحى     -  315

 146245برلم       25105116، تارٌخ :  0520ح دمحم فتحى    صال -  311

 211654برلم       25105116، تارٌخ :  0533عبد المنعم حسنى سالم على     -  312

 255351برلم       25105116، تارٌخ :  0536  2525/2/11امٌمة التوم الفكى احمد  ساري حتى -  313

 215545برلم       25105116، تارٌخ :  0550  2521/3/13حتى احمد دمحم عطوه دمحم  ساري -  314

 104041برلم       25105116، تارٌخ :  0545  2524/1/25صادق فرٌد صادق سلٌمان  ساري حتى -  315

 154342برلم       25105116، تارٌخ :  0541احمد نصار      \صٌدلٌة د  -  316

 154342برلم       25105116، تارٌخ :  0542  2523/1/10ى احمد نصار  سارى حت  \صٌدلٌة د  -  311

 225256برلم       25105116، تارٌخ :  0546اسالم احمد عبد العزٌز على     -  316

 216224برلم       25105116، تارٌخ :  0511شرٌؾ دمحم ابراهٌم جاب هللا     -  310

 141324برلم       25105116 ، تارٌخ : 0510عصام دمحم ابراهٌم احمد     -  325

 231644برلم       25105116، تارٌخ :  0541  2524/4/5صالح عبد الفتاح ابراهٌم عبد الرحٌم  ساري حتى -  321

 101164برلم       25105116، تارٌخ :  0536  2523/1/10عادل عبد الرحمن دمحم حجاب  سارى حتى  -  322

 225556برلم       25105116، تارٌخ :  0553  2522/0/15رى حتى هانى ربٌع ابراهٌم حسن  سا -  323

 125263برلم       25105116، تارٌخ :  0511  2523/12/26لٌثى سٌد لٌثى خلٌل  ساري حتى -  324

 210654برلم       25105116، تارٌخ :  0546  2522/2/16دمحم صالح عبد السالم  ساري حتى -  325

 104624برلم       25105116، تارٌخ :  0516  2524/1/16ر عبد المجٌد  ساري حتى اشرؾ منتصر عم -  326

 162405برلم       25105116، تارٌخ :  0566دمحم احمد عبد الخالك     -  321

 162405برلم       25105116، تارٌخ :  0560دمحم احمد عبد الخالك     -  326

 152443برلم       25105116، تارٌخ :  0554  2523/4/4عزت صالح  احمد سلومه  ساري حتى -  320



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 116235برلم       25105116، تارٌخ :  0540حسٌن مراد احمد عبدالعال     -  335

 116235برلم       25105116، تارٌخ :  0555  2523/1/3حسٌن مراد احمد عبدالعال  ساري حتى -  331

 156361برلم       25105111، تارٌخ :  0506عبد هللا صالح هاشمى ابراهٌم     -  332

 156361برلم       25105111، تارٌخ :  0155  2524/3/13عبد هللا صالح هاشمى ابراهٌم  سارى حتى  -  333

 161441برلم       25105111، تارٌخ :  0134  2524/6/3دمحم كامل للتصدٌر واالستٌراد  ساري حتى  -  334

 161441برلم       25105111، تارٌخ :  0134  2524/6/3كامل ام كٌه الستٌراد والتصدٌر  ساري حتى  -  335

 161441برلم       25105111، تارٌخ :  0134  2524/6/3دمحم كامل احمد حامد  ساري حتى  -  336

 160301برلم       25105111، تارٌخ :  0124حسام لالتصاالت     -  331

 160301برلم       25105111، تارٌخ :  0125  2525/1/23حسام لالتصاالت  ساري حتى  -  336

 100651برلم       25105111، تارٌخ :  0565  2525/1/26كمال عبد المادر دمحم عبد السمٌع  سارى حتى  -  330

 06111لم   بر    25105111، تارٌخ :  0150  2524/3/6دمحم كمال امٌن على  ساري حتى  -  345

 06111برلم       25105111، تارٌخ :  0150  2524/3/6اصبح/ دمحم كمال امٌن محمود ٌحى  ساري حتى  -  341

 232525برلم       25105111، تارٌخ :  0154  2524/6/4خالد رشدى عبد الفضٌل همام  ساري حتى  -  342

 105661برلم       25105111تارٌخ : ،  0146  2524/6/16رضا حسبن دمحم على  ساري حتى  -  343

    25105111، تارٌخ :  0146  2524/6/16اصبحت معرض رضا حسٌن دمحم على لتجارة السٌارات  ساري حتى  -  344

 105661برلم   

 221631برلم       25105111، تارٌخ :  0116  2522/4/22اشرؾ مختار حسن حسن  ساري حتى  -  345

 113640برلم       25105111، تارٌخ :  0134  2521/1/14براهٌم عثمان  ساري حتى ٌاسمٌن خمٌس ا -  346

 132255برلم       25105111، تارٌخ :  0110  2523/11/21احمد دمحم عبد العزٌز دمحم  ساري حتى  -  341

 132255م   برل    25105111، تارٌخ :  0116  2523/11/21احمد دمحم عبد العزٌز دمحم  ساري حتى  -  346

 104201برلم       25105111، تارٌخ :  0131  2524/6/21ابو شامه دمحم طرمان سلٌمان  ساري حتى  -  340

 121060برلم       25105111، تارٌخ :  0566  2523/1/21دمحم احمد عبد الرازق  ساري حتى  -  355

 162061برلم       25105111رٌخ : ، تا 0122  2510/15/16بشرى السٌد احمد احمد  ساري حتى  -  351

 166545برلم       25105111، تارٌخ :  0505هندٌة عبد الوهاب عبد التواب     -  352

 166545برلم       25105111، تارٌخ :  0501  2522/5/6هندٌة عبد الوهاب عبد التواب  ساري حتى  -  353

 132255برلم       25105111، تارٌخ :  0111  2524/12/25احمد دمحم عبد العزٌز دمحم  ساري حتى  -  354

 165526برلم       25105111، تارٌخ :  0142  2521/6/13رزله ٌونس دمحم على  ساري حتى  -  355

 161121برلم       25105111، تارٌخ :  0156  2522/3/24كرم نافع صادق  ساري حتى  -  356

 102454برلم       25105111، تارٌخ :  0561  2524/4/15ي حتى التزام امام على عبد المجٌد  سار -  351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16661برلم       25105111، تارٌخ :  0503  2523/4/16عاطؾ عبدالفتاح عبدالحمٌد  ساري حتى  -  356

 216163برلم       25105111، تارٌخ :  0121  2521/11/13فاطمة دمحم حسن عكاشة  ساري حتى  -  350

 105016برلم       25105116، تارٌخ :  0113  2523/6/2د الرحٌم حافظ  سارى حتى عادل عب -  365

 145640برلم       25105116، تارٌخ :  0256اٌمن كرٌم جرجس تادطروس     -  361

 145640برلم       25105116، تارٌخ :  0251اٌمن كرٌم جرجس تادطروس     -  362

 145640برلم       25105116، تارٌخ :  0256  2522/4/12ري حتًاٌمن كرٌم جرجس تادطروس  سا -  363

 103103برلم       25105116، تارٌخ :  0161  2524/6/15احمد دمحم جاد الرب احمد  ساري حتً -  364

 115566برلم       25105116، تارٌخ :  4162  2521/3/10هالل ضاحى دمحم  سارى حتى  -  365

 102215برلم       25105116، تارٌخ :  0153فرج عسران دمحم اسماعٌل     -  366

 102215برلم       25105116، تارٌخ :  0154  2524/2/24فرج عسران دمحم اسماعٌل  ساري حتً -  361

 161633برلم       25105116، تارٌخ :  0163معانى دمحم حسٌن دمحم     -  366

 161633برلم       25105116، تارٌخ :  0164  2521/0/11سٌن دمحم  ساري حتًمعانى دمحم ح -  360

 235650برلم       25105116، تارٌخ :  0114  2523/12/2عبد الرؤؾ زكرٌا سٌد دمحم  سارى حتى  -  315

 105125برلم       25105116، تارٌخ :  0212  2523/6/10دمحم عبد الفتاح زكى دمحم جابر  سارى حتى  -  311

 161511برلم       25105116، تارٌخ :  0152  2524/6/1منٌر على دمحم ابراهٌم  ساري حتً -  312

 211161برلم       25105116، تارٌخ :  0156  2521/5/11بدر فتحى صابر على  ساري حتً -  313

 225560برلم       25105116، تارٌخ :  0150  2522/2/26دمحم حماده حمدى المارح  سارى حتى  -  314

 224545برلم       25105121، تارٌخ :  0214  2522/6/1كامل عدلى كامل عرٌان  ساري حتى  -  315

 104324برلم       25105121، تارٌخ :  0351  2524/6/26احمد دمحم سٌد عبد الشافى  سارى حتى  -  316

 154451برلم       25105121، تارٌخ :  0242  2525/15/24احمد احمد جمال الدٌن عبدالرحمن  ساري حتى  -  311

 166011برلم       25105121، تارٌخ :  0231  2522/3/10عبد الراضى حسن متولى  ساري حتى  -  316

 120615برلم       25105121، تارٌخ :  0243  2524/6/11رائد عبد الفتاح  دمحم  ساري حتى  -  310

 214616برلم       25105121، تارٌخ :  0211  2521/0/4والجبس  ساري حتى الحفنى لتوزٌع االسمنت  -  365

 63366برلم       25105121، تارٌخ :  0220  2524/3/0صبرى ابو علم عبد الخالك  ساري حتى  -  361

 220512برلم       25105121، تارٌخ :  0215  2523/6/16نادٌة كمال حسٌن دمحم  ساري حتى  -  362

 145650برلم       25105121، تارٌخ :  0263عطا عوض احمد محمود     -  363

 145650برلم       25105121، تارٌخ :  0264  2522/3/1عطا عوض احمد محمود  ساري حتى  -  364

 63205برلم       25105121، تارٌخ :  0225  2524/1/10صبرٌن احمد حسب هللا على  ساري حتً  -  365



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 104551برلم       25105121، تارٌخ :  0223  2524/1/5عبد العال زٌدان عفٌفى  ساري حتً  اسماعٌل -  366

 215531برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2521/0/21زوزو رشاد حفنى ابراهٌم  ساري حتى  -  361

 151512برلم       25105121، تارٌخ :  0224سلٌمان  ابراهٌم عبد الؽنً     -  366

 151512برلم       25105121، تارٌخ :  0225  2523/1/1سلٌمان  ابراهٌم عبد الؽنً  ساري حتى  -  360

 146636برلم       25105121، تارٌخ :  0265بدر دمحم دمحم حسانٌن     -  305

 135363برلم       25105121، تارٌخ :  0205  2525/6/13دمحمعبدالعال عبد الفضٌل  سارى حتى  -  301

 104140برلم       25105121، تارٌخ :  0260  2524/6/22ٌاسر دمحم ٌس عبد الهادى  ساري حتى  -  302

 223132برلم       25105121، تارٌخ :  0214  2522/6/6مجدى دمحم جبر عوٌس  ساري حتى  -  303

 214602برلم       25105121، تارٌخ :  0215  2521/6/23دمحم مجدى حسن محمود عزام  ساري حتى  -  304

 231012برلم       25105121، تارٌخ :  0410  2524/5/14محمود لرنى احمد كرٌم  ساري حتى  -  305

 136546برلم       25105121، تارٌخ :  0265  2525/12/1احمد محمود حسن المنوفى  ساري حتى  -  306

 221515برلم       25105121، تارٌخ :  0215  2522/4/21امل حسن دمحم  ساري حتى  -  301

 221300برلم       25105121، تارٌخ :  0266  2522/4/0عمرو على حسن على  ساري حتى  -  306

 135205  برلم     25105121، تارٌخ :  0241عبد الفتاح شفٌع عبد الحلٌم     -  300

 135205برلم       25105121، تارٌخ :  0246  2525/6/0عبد الفتاح شفٌع عبد الحلٌم  ساري حتى  -  455

 133440برلم       25105122، تارٌخ :  0355حمادة عبدهللا حمادة سٌد احمد     -  451

 133440برلم       25105122، تارٌخ :  0356  2525/3/4حمادة عبدهللا حمادة سٌد احمد  ساري حتى  -  452

 132240برلم       25105122، تارٌخ :  0315السٌد فوزى عباس صبٌح     -  453

 132240برلم       25105122، تارٌخ :  0311السٌد فوزى عباس صبٌح     -  454

 132240برلم       25105122، تارٌخ :  0312  2510/12/26السٌد فوزى عباس صبٌح  ساري حتى  -  455

 232221برلم       25105122، تارٌخ :  0311  2524/6/16هٌثم عٌد دمحم عبدالعال  ساري حتى  -  456

 50610برلم       25105122، تارٌخ :  0316  2523/1/4سمٌر عبد المعطى محمود  ساري حتى  -  451

 105534رلم   ب    25105122، تارٌخ :  0311كارم محمود عبد النبى جمعة السعدى     -  456

 102043برلم       25105122، تارٌخ :  0351  2524/5/12طارق السٌد عبدالسالم الشاٌب  ساري حتى  -  450

 115465برلم       25105122، تارٌخ :  0341احمد ابراهٌم  احمد موسى     -  415

 256536برلم       25105122، تارٌخ :  0353  2525/12/11شكرى عبد الستار ابراهٌم  سارى حتى  -  411

 151532برلم       25105122، تارٌخ :  0365  2523/1/5رزق لالدوات الصحٌه  ساري حتى  -  412

برلم       25105122، تارٌخ :  0365  2523/1/5استدران البٌانات/ سٌد رزق عبدالكرٌم سلٌمان  ساري حتى  -  413

151532 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 210160برلم       25105122، تارٌخ :  0346  2522/1/35ىدمحم عٌسى عباس عٌسى  سارى حت -  414

 250106برلم       25105122، تارٌخ :  0321  2521/3/2عزمى لالثاث و الدٌكور  سارى حتى  -  415

 140534برلم       25105122، تارٌخ :  0335  2522/0/35اصبح بولس ضنٌال حنا  سارى حتى  -  416

 140534برلم       25105122، تارٌخ :  0335  2522/0/35سارى حتى بولس دانٌال حنا   -  411

 100124برلم       25105122، تارٌخ :  0340  2525/1/5رانٌا عادل جمعه هالل  ساري حتى  -  416

 225655برلم       25105122، تارٌخ :  0351  2522/3/16احمد عاشور ابو الٌزٌد عثمان  ساري حتً  -  410

 231552برلم       25105122، تارٌخ :  0204  2524/3/23 كامل محمود طه  سارى حتى دمحم -  425

 161165برلم       25105122، تارٌخ :  0355صٌدلٌة د/ دمحم سالمة دمحم طاؼور     -  421

 161165برلم       25105122، تارٌخ :  0356  2524/1/24صٌدلٌة د/ دمحم سالمة دمحم طاؼور  سارى حتى  -  422

 150663برلم       25105122، تارٌخ :  0313  2524/5/22عادل خلٌفه عبد الؽنى مرسى  ساري حتى  -  423

 64215برلم       25105122ٌخ : ، تار 0304  2524/1/14اسكندر عبدهللا اسكندر  ساري حتى  -  424

 161664برلم       25105122، تارٌخ :  0325  2521/0/24دمحم على عبد العظٌم على  سارى حتى  -  425

 250521برلم       25105122، تارٌخ :  0336  2521/2/10فوزى هجرس عباس ظهران  ساري حتى  -  426

 124250برلم       25105122: ، تارٌخ  0314سامر احمد توفٌك حسن     -  421

 124250برلم       25105122، تارٌخ :  0315سامر احمد توفٌك حسن     -  426

 124250برلم       25105122، تارٌخ :  0316  2523/11/15سامر احمد توفٌك حسن  ساري حتى  -  420

 215643برلم       25105122، تارٌخ :  0344  2521/4/11اٌمن على احمد على  ساري حتى  -  435

 222331برلم       25105122، تارٌخ :  0326  2522/5/14جورج نجٌب سلٌمان ابو السعد  ساري حتى  -  431

 104032برلم       25105122، تارٌخ :  0135  2524/1/21هانى فتحى سٌد منصور  ساري حتى  -  432

 222052برلم       25105122، تارٌخ :  0334  2522/5/20رشا ابراهٌم ابراهٌم محمود  ساري حتى  -  433

 102123برلم       25105122، تارٌخ :  0366  2524/5/5تامر سمٌر ابراهٌم فهمى عبدهللا  ساري حتى  -  434

 232116برلم       25105122، تارٌخ :  2313  2524/6/11سٌد لندٌل عبد هللا عمر  ساري حتى  -  435

 232116برلم       25105122، تارٌخ :  2313  2524/6/11ساري حتى  لندٌل للحدادة  -  436

 216526برلم       25105122، تارٌخ :  0312  2522/160جمال سالمه حامد على  سارى حتى  -  431

 133246برلم       25105122، تارٌخ :  0345سحر احمد حسٌن ناصر     -  436

 133246برلم       25105122تارٌخ : ،  0341سحر احمد حسٌن ناصر     -  430

 133246برلم       25105122، تارٌخ :  0342  2525/2/22سحر احمد حسٌن ناصر  ساري حتى  -  445

 223321برلم       25105122، تارٌخ :  0311  2522/6/13دمحم احمد عطٌه على شعراوى  ساري حتى  -  441



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 146450برلم       25105124، تارٌخ :  0450  2522/1/26اري حتى دمحم نصر دمحم ابراهٌم المنوفى  س -  442

 232535برلم       25105124، تارٌخ :  0365  2524/6/0مصطفى كامل محمود عبد اللطٌؾ  ساري حتى  -  443

 224345برلم       25105124، تارٌخ :  0421  2522/1/35ابو سٌؾ رشاد دمحم ابو خلٌفه  ساري حتى  -  444

 154604برلم       25105124، تارٌخ :  0421  2525/11/14عادل دمحم حافظ ابراهٌم  ساري حتى  -  445

 113354برلم       25105124، تارٌخ :  0416  2525/12/35محمود حسن دمحم عبد الرحمن  ساري حتى  -  446

 216211برلم       25105124، تارٌخ :  0302  2521/15/10احمد فراج سعٌد بهلول  ساري حتى  -  441

 211062برلم       25105124، تارٌخ :  0411  2521/5/24ولٌد صالح الدٌن بدوى  ساري حتى  -  446

 256601برلم       25105124، تارٌخ :  0435  2521/1/4حاتم حسنى احمد ابراهٌم  ساري حتى  -  440

 65506برلم       25105124، تارٌخ :  0364سالم دمحم الهادى     -  455

 65506برلم       25105124، تارٌخ :  0365سالم دمحم الهادى     -  451

 65506برلم       25105124، تارٌخ :  0366سالم دمحم الهادى     -  452

 65506برلم       25105124، تارٌخ :  0361سالم دمحم الهادى     -  453

 65506برلم       25105124، تارٌخ :  0366سالم دمحم الهادى     -  454

 102514برلم       25105124، تارٌخ :  0434  2524/4/26دمحم احمد سٌد  ساري حتى  -  455

 141664برلم       25105124، تارٌخ :  0434عطٌة عبد هللا عبادى     -  456

 141664برلم       25105124، تارٌخ :  0435  2522/1/15ى عطٌة عبد هللا عبادى  سارى حت -  451

 116542برلم       25105124، تارٌخ :  0306  2522/15/16اسعد  راشد رفاعى  سارى حتى  -  456

 105426برلم       25105124، تارٌخ :  0416  2523/3/15عصام فهمى عبد الؽنى دمحم  ساري حتى  -  450

 251106برلم       25105124، تارٌخ :  0361  2525/3/25ى عنانى  ساري حتى هناء دمحم مصطف -  465

 102524برلم       25105124، تارٌخ :  0415  2523/4/26اٌمن عطٌه سٌد خلٌل دمحم  سارىحتى  -  461

 225111برلم       25105124، تارٌخ :  0431  2522/3/25دمحم صبحى ٌوسؾ سٌد  ساري حتى  -  462

 114164برلم       25105124، تارٌخ :  0363  2521/2/25حمدان محروس عرالى كٌالنى  سارى حتى  -  463

 100153برلم       25105124، تارٌخ :  0412  2524/2/10دمحم سٌد احمد ابراهٌم ناجى  ساري حتى  -  464

 101661برلم       25105125، تارٌخ :  0466احمد دمحم عبد السالم مصطفى ابو رلٌه     -  465

 114636برلم       25105125، تارٌخ :  0511خالد محمود عبد العاطً سلٌمان     -  466

 140566برلم       25105125، تارٌخ :  0465  2522/15/4فارس عبد المحسن عبد الوهاب  ساري حتى  -  461

 46446برلم       25105125، تارٌخ :  0514  2524/1/0سلطان على دمحم زٌدان  ساري حتى  -  466

 111031برلم       25105125، تارٌخ :  0546  2522/12/10نجاح شعبان عبد الحلٌم طلبه  سارى حتى  -  460



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 232355برلم       25105125، تارٌخ :  0415  2524/1/6صفوت دمحم احمد دمحم   -  415

 222465برلم       25105125تارٌخ : ،  0464  2522/5/10شنودة سمعان مسٌحه حنا  ساري حتى  -  411

 165365برلم       25105125، تارٌخ :  0554ؼالى عبد النور بنٌامٌن     -  412

 165365برلم       25105125، تارٌخ :  0555ؼالى عبد النور بنٌامٌن     -  413

 51166برلم       25105125، تارٌخ :  0412  2525/1/4حلمى عبد العاطى مبرون  سارى حتى  -  414

 231504برلم       25105125، تارٌخ :  0455منصور على محمود سلٌمان     -  415

 156102برلم       25105125، تارٌخ :  0451  2523/12/14دمحم سٌد صادق احمد  ساري حتى  -  416

 165302لم   بر    25105125، تارٌخ :  0556  2524/6/16الضوى دمحم دمحم ٌونس  ساري حتى  -  411

 232262برلم       25105125، تارٌخ :  0553  2524/6/25عوض عطا نسٌم رزق  ساري حتً  -  416

 216156برلم       25105125، تارٌخ :  0551  2521/15/12عطٌه شرٌؾ عبد الرسول على  سارى حتى  -  410

برلم       25105125، تارٌخ :  0456  2524/1/1حسٌن عبد الرسول حسٌن عبد الرسول جابر  ساري حتى  -  465

104514 

 115536برلم       25105125، تارٌخ :  0550هانى     \صٌدلٌه د -  461

 115536برلم       25105125، تارٌخ :  0515  2521/3/16هانى  ساري حتى  \صٌدلٌه د -  462

 100053برلم       25105125، تارٌخ :  0460  2525/2/6دمحم سٌد حسن عبد الجواد  ساري حتى  -  463

 104154برلم       25105125، تارٌخ :  0456  2524/1/14نادر عبد الفتاح احمد بٌومى  ساري حتً  -  464

 223566برلم       25105125رٌخ : ، تا 0516  2522/6/5دمحم عبد هللا عبد المنعم عبد ربه  ساري حتى  -  465

 221111برلم       25105125، تارٌخ :  0406  2522/11/3دار الخطاب  ساري حتى  -  466

 231061برلم       25105125، تارٌخ :  0416  2524/5/14هاشم جمال هاشم جابر  ساري حتى  -  461

 102662برلم       25105126، تارٌخ :  0645  2524/5/15طارق صالح دمحم حسٌن رشوان  سارى حتى  -  466

 156610برلم       25105126، تارٌخ :  0511  2523/12/15مجدى صابر دمحم حماد  ساري حتى  -  460

 210612برلم       25105126، تارٌخ :  0526  2522/2/25نعٌمة عبد الناصر دمحم عباس  ساري حتً  -  405

 102121برلم       25105126، تارٌخ :  0544  2524/5/5حتى  اشرؾ حسن على معوض  سارى -  401

برلم       25105126، تارٌخ :  0544  2524/5/5حسن على للتورٌدات و المماوالت الكهربائٌه  سارى حتى  -  402

102121 

 210265  برلم     25105126، تارٌخ :  0564  2522/2/1كرٌم ابراهٌم عبد الهادى ابراهٌم  سارى حتى  -  403

 105534برلم       25105126، تارٌخ :  0532  2523/1/12كارم محمود عبد النبى جمعة السعدى  سارى حتى  -  404

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 131351لم   بر    25105151، تارٌخ :  6241مدحت جالل محمود وشرٌكه طارق السٌد     -  1

 131351برلم       25105151، تارٌخ :  6241مدحت جالل محمود وشرٌكه طارق السٌد     -  2

 151661برلم       25105151، تارٌخ :  6210  2524/2/6حسٌبه عبد الجلٌل ابراهٌم وشركائها  سارى حتً  -  3

 231611برلم       25105151، تارٌخ :  6214  2524/5/1طه دمحم حامد ندا  سارى حتى  -  4

    25105151، تارٌخ :  6264  2524/6/16رضوان صالح رضوان عثمان ودمحم ٌحٌى السعٌد العاصى  سارى حتى  -  5

 103062برلم   

 220533برلم       25105151، تارٌخ :  6251  2523/6/16دمحم شولى المطان وشركاه  سارى حتى  -  6

 220533برلم       25105151، تارٌخ :  6251  2523/6/16سارى حتى   دمحم شولى المطان وشركاه -  1

 04605برلم       25105152، تارٌخ :  6354دمحم احمد حسن ثابت وشرٌكه     -  6

 04605برلم       25105152، تارٌخ :  6355  2523/2/13دمحم احمد حسن ثابت وشرٌكه  ساري حتى  -  0

 150046برلم       25105152، تارٌخ :  6226ج والتوزٌع الفنى    شركة عادل عمار لالنتا -  15

 150046برلم       25105152، تارٌخ :  6221  2524/5/25شركة عادل عمار لالنتاج والتوزٌع الفنى  سئارى حتى  -  11

برلم       25105152، تارٌخ :  6310  2524/1/24الشركة المصرٌه لالمصال واللماحات واالدوٌه  ساري حتى  -  12

151555 

  2524/1/24تم دمج الشركة المصرٌة للصناعات البٌو تكنولوجٌة فى الشركة المصرٌة لالمصال واللماحات  ساري حتى  -  13

 151555برلم       25105152، تارٌخ :  6310

اصبح الشركه المصرٌه النتاج االمصال واللماحات واالدوٌه شركه مساهمه تابعه للشركه المابضه للمستحضرات الحٌوٌه   -  14

 151555برلم       25105152، تارٌخ :  6310  2524/1/24ساري حتى 

 62101برلم       25105152، تارٌخ :  6323  2524/5/21اٌمان سٌد على سٌد وشرٌكها  ساري حتى  -  15

 232326برلم       25105152، تارٌخ :  6315  2524/1/2دمحم احمد امٌن ابراهٌم وشرٌكه  ساري حتى  -  16

 02154برلم       25105152، تارٌخ :  6265  2522/5/25دمحم هشام شبل وشركاه  سارى حتى  -  11

    25105152، تارٌخ :  6265  2522/5/25شبل  سارى حتى  المهندسون / دمحم هشام شبل واٌمن دمحم منصور  واحمد -  16

 02154برلم   

برلم       25105152، تارٌخ :  6265  2522/5/25المهندسون/ دمحم هشام شبل احمد منصور واحمد شبل  سارى حتى  -  10

02154 

 103221برلم       25105152ارٌخ : ، ت 6362  2524/5/23مٌجا انفستمنت المابضة لالستثمارات المالٌة  ساري حتى  -  25

 103221برلم       25105152، تارٌخ :  6362  2524/5/23مٌجا المابضة لالستثمار وتروٌج االكتتابات  ساري حتى  -  21

 165650برلم       25105152، تارٌخ :  6322  2525/2/22دمحم سالمه دمحم سالم وشركاه شٌخ البلد  ساري حتى  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105152، تارٌخ :  6322  2525/2/22 وسعٌد وجمال سالمه دمحم )فطاطرىوبٌتزا شٌخ البلد(  ساري حتى دمحم -  23

165650 

 256326برلم       25105152، تارٌخ :  6351  2525/15/4شرٌؾ صابر حافظ عبد اللطٌؾ وشركاه  سارى حتى  -  24

 111616برلم       25105152، تارٌخ :  63333  2522/3/4ى سمٌر دمحم دمحم عتابى وشرٌكه  سارى حت -  25

 111616برلم       25105152، تارٌخ :  63333  2522/3/4سمٌر دمحم عتابى وشركاه  سارى حتى  -  26

 111616برلم       25105152، تارٌخ :  63333  2522/3/4سمٌر دمحم دمحم عتابى وشرٌكه  سارى حتى  -  21

 111616برلم       25105152، تارٌخ :  63333  2522/3/4عتابى وشركاه  سارى حتى  سمٌر دمحم -  26

 232343برلم       25105152، تارٌخ :  6321  2524/1/6اٌمن جمال على امٌن وشركاه  ساري حتى  -  20

 232343برلم       25105152، تارٌخ :  6321  2524/1/6اصبح / خالد دمحم علً ابوزٌد وشرٌكه  ساري حتى  -  35

 214636برلم       25105152، تارٌخ :  6200دمحم ابراهٌم وشركاه     -  31

 214636برلم       25105152، تارٌخ :  6200اصبح/ احمد صبحً ابراهٌم و شركاه     -  32

 103605برلم       25105152، تارٌخ :  6356  2524/6/1عزٌزة نور الدٌن دمحم وشركاها  ساري حتى  -  33

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26حازم حالوة وشركاة سى .سى للسٌاحة  سارى حتى  -  34

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاة  سارى حتى  -  35

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاه  سارى حتى  -  36

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26حازم حالوة وشركاة سى .سى للسٌاحة  سارى حتى  -  31

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاة  سارى حتى  -  36

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاه  سارى حتى  -  30

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26حازم حالوة وشركاة سى .سى للسٌاحة  سارى حتى  -  45

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاة  سارى حتى  -  41

 00656برلم       25105153، تارٌخ :  1421  2524/0/26باسل السٌسى وشركاه  سارى حتى  -  42

 165536برلم       25105153، تارٌخ :  6455  2524/6/22شركه المصرى للهندسه والمماوالت  ساري حتى -  43

 63151برلم       25105153تارٌخ : ،  6411  2524/1/1الشركة العمارٌة لالسكان والمرى السٌاحٌة  ساري حتى -  44

، تارٌخ :  6411  2524/1/1ابو سلطان  ساري حتى -الشركة العمارٌه لالسكان و المرى السٌاحٌه فندق سٌكس كورنرز  -  45

 63151برلم       25105153

 126545   برلم    25105153، تارٌخ :  6431  2524/6/25خلؾ  مصطفى  عبدالحافظ  وشركاه  سارى حتى  -  46

 225535برلم       25105153، تارٌخ :  6306  2522/2/26دمحم فتحى حبٌب عبد المولى وشركاه  ساري حتى -  41

 162324برلم       25105153، تارٌخ :  6415  2524/0/14ٌوسؾ جاد وشرٌكه  ساري حتى -  46

 165466برلم       25105153ارٌخ : ، ت 1423  2524/6/25ٌاسر سعد عبد المجٌد وشركاؤه  سارى حتى  -  40



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 156361برلم       25105153، تارٌخ :  6414شركة احمد عباس وشركاه     -  55

 156361برلم       25105153، تارٌخ :  6414شركة الفرسان للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر     -  51

 156361برلم       25105153ٌخ : ، تار 6415  2523/0/6شركة احمد عباس وشركاه  سارى حتى  -  52

برلم       25105153، تارٌخ :  6415  2523/0/6شركة الفرسان للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  53

156361 

 104151برلم       25105153، تارٌخ :  6436  2524/1/13محمود على دمحم ودمحم على دمحم وشرٌكهما  ساري حتى -  54

 104151برلم       25105153، تارٌخ :  6436  2524/1/13ود على دمحم وشركاه  ساري حتىمحم -  55

برلم       25105153، تارٌخ :  6423  2524/12/26شركة الجوهرى لصناعه العبوات المعدنٌه  ساري حتى  -  56

164466 

 103054برلم       25105154، تارٌخ :  6445  2524/6/15دمحم كمال احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  51

 104630برلم       25105154، تارٌخ :  6406  2524/1/11سرى جوده سالمه ابو زٌد وشركاه  ساري حتى  -  56

 104630برلم       25105154، تارٌخ :  6406  2524/1/11وحٌد داود سلٌمان جرجس وشركاة  ساري حتى  -  50

 104630برلم       25105154، تارٌخ :  6406  2524/1/11ي حتى سرى جوده سالمه ابو زٌد وشركاه  سار -  65

 104630برلم       25105154، تارٌخ :  6406  2524/1/11وحٌد داود سلٌمان جرجس وشركاة  ساري حتى  -  61

 225056برلم       25105154، تارٌخ :  6555  2522/0/25دمحمعلى احمد ٌونس وشرٌكه  سارى حتى  -  62

برلم       25105154، تارٌخ :  6414  2523/3/10مجموعة المتحدة للتجارة و الهندسة " ٌوتٌج "  سارى حتى ال -  63

65411 

 150611برلم       25105154، تارٌخ :  6464  2523/5/11شركة اٌمن نجٌب حافظ وشركاه  سارى حتى  -  64

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6461دمحم حسٌنى دمحم وشرٌكته     -  65

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6461دمحم حسٌنى  دمحم وشرٌكه     -  66

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6461دمحم حسٌنى  دمحم عمر     -  61

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6466دمحم حسٌنى دمحم وشرٌكته     -  66

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6466دمحم حسٌنى  دمحم وشرٌكه     -  60

 155610برلم       25105154، تارٌخ :  6466دمحم حسٌنى  دمحم عمر     -  15

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6413المجموعه المتحده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(     -  11

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6415حده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(    المجموعه المت -  12

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6416المجموعه المتحده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(     -  13

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6411المجموعه المتحده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(     -  14

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6416المجموعه المتحده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(     -  15

 65411برلم       25105154، تارٌخ :  6410  2523/3/20المجموعه المتحده لتجاره و الهندسه )ٌوتٌنج(  سارى حتى  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 232321برلم       25105151رٌخ : ، تا 6531  2524/1/1سلوي مجدي وشرٌكها  ساري حتً  -  11

    25105151، تارٌخ :  6556دمحم عبد الموجود وسعد احمد وشرٌكها     -فٌات -المنى والسعد لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  -  16

 156555برلم   

    25105151، تارٌخ :  6550دمحم عبد الموجود وسعد احمد وشرٌكها     -فٌات -المنى والسعد لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  -  10

 156555برلم   

    25105151، تارٌخ :  6565دمحم عبد الموجود وسعد احمد وشرٌكها     -فٌات -المنى والسعد لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  -  65

 156555برلم   

 165015برلم       25105151، تارٌخ :  6524  2524/1/13فتوح رشاد رزق وشركاه  ساري حتى  -  61

 65404برلم       25105151، تارٌخ :  6511  2523/15/14شركة ضٌؾ كار للسٌارات  سارى حتى  -  62

برلم       25105151، تارٌخ :  6511  2523/15/14معرض ضٌؾ كارلتجاره السٌارات وشرٌكه  سارى حتى  -  63

65404 

 22142برلم       25105151: ، تارٌخ  6552  2524/1/35امٌر ؼنى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  64

 22142برلم       25105151، تارٌخ :  6552  2524/1/35دمحم مصٌلحى وشركاه  سارى حتى  -  65

 22142برلم       25105151، تارٌخ :  6552  2524/1/35دمحم دمحم مصٌلحى واحمد دمحم مصٌلحى  سارى حتى  -  66

 22142برلم       25105151، تارٌخ :  6552  2524/1/35امٌر ؼنى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  61

 22142برلم       25105151، تارٌخ :  6552  2524/1/35دمحم مصٌلحى وشركاه  سارى حتى  -  66

 22142برلم       25105151، تارٌخ :  6552  2524/1/35دمحم دمحم مصٌلحى واحمد دمحم مصٌلحى  سارى حتى  -  60

 104153برلم       25105156، تارٌخ :  6632  2524/6/22بدالرسول وشرٌكتها  سارى حتى رانٌا حسن على ع -  05

 06542برلم       25105156، تارٌخ :  6653  2524/2/25رٌه شفٌك ابراهٌم حسن وشركاها  سارى حتى  -  01

 06542برلم       25105156، تارٌخ :  6653  2524/2/25رٌه شفٌك ابراهٌم حسن وشركاها  سارى حتى  -  02

 154113برلم       25105156، تارٌخ :  6564  2523/1/6مصطفى اسماعٌل على وشرٌكته  سارى حتى  -  03

، تارٌخ :  6635  2524/1/11( ش. م. م  ساري حتى S.M.Gالشركة الهندسٌة لخدمه السٌارات اس . ام . جى .) -  04

 00235برلم       25105156

 00235برلم       25105156، تارٌخ :  6635  2524/1/11ٌه لخدمة السٌارات  ساري حتى الشركه الهندس -  05

، تارٌخ :  6635  2524/1/11م  ساري حتى  5م  5جى دبلٌو   ش  5ام  5الشركه الهندسٌه لخدمة السٌارات اس  -  06

 00235برلم       25105156

 226036برلم       25105156، تارٌخ :  6616طاهر سعٌد حافظ وشرٌكه     -  01

 155150برلم       25105156، تارٌخ :  6505  2522/11/2احمد دمحم جمال الدٌن رمضان وشرٌكه  ساري حتى  -  06

 165261برلم       25105150، تارٌخ :  6656  2524/6/11عماد نعٌم وشركاة  ساري حتى  -  00

 165261برلم       25105150، تارٌخ :  6656  2524/6/11امجد ناجح زكرى و شركاه  ساري حتى  -  155

 102266برلم       25105150، تارٌخ :  6115  2524/3/0صالح وهٌب زكى وشرٌكة  ساري حتى  -  151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 41155برلم       25105150، تارٌخ :  6112  2524/4/1عبد المنعم الطاهر وشركاه  سارى حتى  -  152

، تارٌخ :  6112  2524/4/1سارى حتى   1061لسنه  150بسملة للتجارة و االستثمار ش . م  . م طبما الحكام المانون  -  153

 41155برلم       25105150

 41155برلم       25105150، تارٌخ :  6112  2524/4/1عبد المنعم الطاهر وشركاه  سارى حتى  -  154

، تارٌخ :  6112  2524/4/1سارى حتى   1061لسنه  150ملة للتجارة و االستثمار ش . م  . م طبما الحكام المانون بس -  155

 41155برلم       25105150

 06046برلم       25105150، تارٌخ :  6656  2524/6/16رمزى فؤاد وشركاه  ساري حتى  -  156

 250550برلم       25105150، تارٌخ :  6661  2521/1/16حتى  عماد سعد عبد النبى على وشركاه  ساري -  151

 101401برلم       25105150، تارٌخ :  6646مروه سعٌد انور وشرٌكها     -  156

 101401برلم       25105150، تارٌخ :  6646مروه سعٌد انور وشرٌكها     -  150

،  6644  2524/15/26داود وشرٌكها مٌخائٌل اسكندر  ساري حتى  شركه املٌكو مصر للتجاره والمماوالت امٌلى حنا -  115

 64021برلم       25105150تارٌخ : 

 64021برلم       25105150، تارٌخ :  6644  2524/15/26مصر للتجارة والمماوالت  ساري حتى  -امٌلكو  -  111

 64021برلم       25105150ارٌخ : ، ت 6644  2524/15/26اصبح مٌخائٌل اسكندر وشركاة  ساري حتى  -  112

،  6644  2524/15/26شركه املٌكو مصر للتجاره والمماوالت امٌلى حنا داود وشرٌكها مٌخائٌل اسكندر  ساري حتى  -  113

 64021برلم       25105150تارٌخ : 

 64021برلم       25105150، تارٌخ :  6644  2524/15/26مصر للتجارة والمماوالت  ساري حتى  -امٌلكو  -  114

 64021برلم       25105150، تارٌخ :  6644  2524/15/26اصبح مٌخائٌل اسكندر وشركاة  ساري حتى  -  115

 150215برلم       25105150، تارٌخ :  6602  2524/4/10شركة الدٌب للتورٌدات العمومٌة  ساري حتً -  116

 115156برلم       25105150 ، تارٌخ : 6606ابناء عالم للتجارة     -  111

 115156برلم       25105150، تارٌخ :  6600ابناء عالم للتجارة     -  116

 115156برلم       25105150، تارٌخ :  6155ابناء عالم للتجارة     -  110

 115156برلم       25105150، تارٌخ :  6151ابناء عالم للتجارة     -  125

 226152برلم       25105115، تارٌخ :  6140  2523-2-25رٌكه  سارى حتى اشرؾ نصٌؾ وش -  121

برلم       25105115، تارٌخ :  6122  2521/2/26عبدالعظٌم عبدالواحد عٌسى واخوته لتجاراة البماله  سارى حتى  -  122

53115 

برلم       25105115رٌخ : ، تا 6135  2524/1/21محمود فوزي محمود عبد الرازق وشركائه  ساري حتى  -  123

232456 

 165560برلم       25105115، تارٌخ :  6135خالد للبصرٌات وشركاه     -  124

 165560برلم       25105115، تارٌخ :  6136  2524/6/1خالد للبصرٌات وشركاه  ساري حتى  -  125

 104362برلم       25105111، تارٌخ :  6651  2524/6/20عادل السعٌد عبد المطلب وشرٌكه  سارى حتى  -  126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105111، تارٌخ :  6621  2523/0/20احمد عاطؾ فؤاد و شرٌؾ دمحم زكرٌا وشركاهم  ساري حتً  -  121

155660 

 155660برلم       25105111، تارٌخ :  6621  2523/0/20شرٌؾ دمحم زكرٌا وشركاه  ساري حتً  -  126

 101511برلم       25105111، تارٌخ :  6626  2523/15/4محمود دمحم ثابت وشرٌكه  ساري حتً  -  120

برلم       25105111، تارٌخ :  6101  2524/4/1نادٌه دمحم عبدالجواد وشركاه مطعم وكافٌترٌا برٌستٌج "  ساري حتً  -  135

62366 

 231655برلم       25105114، تارٌخ :  6605  2524/5/6شركه ٌوسؾ شعبان وشرٌكه  سارى حتى  -  131

 156135برلم       25105114، تارٌخ :  6050  2524/3/2احمد ٌحى محمود الصاوى وشرٌكه  سارى حتى  -  132

 156135برلم       25105114، تارٌخ :  6050  2524/3/2احمد الصاوى وشركاه  سارى حتى  -  133

 63140برلم       25105114، تارٌخ :  6661  2524/1/1عصام سٌد وشركاه  سارى حتى  -ونه الذهب النتاج المكر -  134

    25105114، تارٌخ :  6661  2524/1/1عصام سٌد ابو الدهب وشركاه  سارى حتى  -شركة دهب لصناعة المكرونة  -  135

 63140برلم   

 156256برلم       25105114، تارٌخ :  6616  2523/15/31دمحم عبد الطالب حسن وشركاه  سارى حتى  -  136

 156256برلم       25105114، تارٌخ :  6616  2523/15/31بسمه حسٌن ابو العال وشركاها  سارى حتى  -  131

 156256برلم       25105114، تارٌخ :  6616  2523/15/31دمحم عبد الطالب حسن وشركاه  سارى حتى  -  136

 156256برلم       25105114، تارٌخ :  6616  2523/15/31بو العال وشركاها  سارى حتى بسمه حسٌن ا -  130

 144555برلم       25105114، تارٌخ :  6611  2521/11/26جمعه فتحى وشركاه  سارى حتى  -  145

 00255  برلم     25105114، تارٌخ :  6615  2524/1/13هشام اسماعٌل وطارق عبدالحمٌد  سارى حتى  -  141

، تارٌخ :  6665  2524/5/24دمحم عبدالعزٌز دمحم المشد وشركاه  سارى حتى  -الشركة الدولٌة للحرارٌات والمماوالت  -  142

 103261برلم       25105114

 165556برلم       25105114، تارٌخ :  6055  2524/6/21بهاء الدٌن وشركاه  سارى حتى  -  143

 105301برلم       25105115، تارٌخ :  6052  2524/6/0ب عثمان على وشرٌكته  سارى حتى دمحم عبد الوها -  144

 62651برلم       25105115، تارٌخ :  6011  2523/12/6خالد  على  فوده  وشركاه  سارى حتى -  145

 62651برلم       25105115، تارٌخ :  6011  2523/12/6ناٌل  فالى للسٌاحه  سارى حتى -  146

 166362برلم       25105115، تارٌخ :  6013  2525/3/22فتحى السٌد وعباس عز الدٌن وشركاهم  سارى حتى  -  141

 166362برلم       25105115، تارٌخ :  6013  2525/3/22عبد الناصر السٌد وفتحى السٌد وشركائهم  سارى حتى  -  146

، تارٌخ :  6013  2525/3/22وفتحى السٌد وشركائهم  سارى حتى اصبح عباس عز الدٌن وعبد الناصر السٌد  -  140

 166362برلم       25105115

برلم       25105115، تارٌخ :  0556  2524/5/16فواز الشرلاوى وشركاه  ساري حتى -االسالم لتجاره مواد البناء  -  155

150151 

 162164برلم       25105115خ : ، تارٌ 6065  2524/1/4احمد حسٌن وشرٌكه  ساري حتى  -  151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 115135برلم       25105115، تارٌخ :  6013دمحم صالح عبدب العزٌز وشركاه     -  152

 115135برلم       25105115، تارٌخ :  6014  2522/6/12دمحم صالح عبدب العزٌز وشركاه  سارى حتى -  153

،  6020  2510/12/10بٌه طارق عبد المنعم دمحم وشرٌكه  ساري حتىالشركة المتخصصه للصٌانه واصالح االجهزه الط -  154

 164221برلم       25105115تارٌخ : 

 216265برلم       25105115، تارٌخ :  6000  2521/15/22خالد دمحم فوزى عبد المنعم وشرٌكه  سارى حتى  -  155

برلم       25105115، تارٌخ :  6041  2524/5/23ابناء  عبدالوهاب على دلله  للتجاره  والمماوالت  سارى حتى  -  156

121044 

 121513برلم       25105115، تارٌخ :  0511  2524/4/0احمد دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  151

 41254برلم       25105115، تارٌخ :  6011  2524/4/14ماجده عبد المنعم حافظ وشركهما  ساري حتى -  156

 103651برلم       25105115، تارٌخ :  6010  2524/6/15خالد حامد محمود مزٌد وشركاه  سارى حتى -  150

 103651برلم       25105115، تارٌخ :  6010  2524/6/15خالد مزٌد وشرٌكه  سارى حتى -  165

 104326برلم       25105116، تارٌخ :  0551  2524/6/26وشركاها  ساري حتىفولٌة عبدهللا دمحم الحمصى  -  161

 12515برلم       25105116، تارٌخ :  0521  2521/11/21شركة الفتح لالسكان والتعمٌر والمماوالت  ساري حتى  -  162

 231542برلم       25105116، تارٌخ :  0535  2524/1/1امٌمةعبد المرضى دمحم رواش وشركائها  ساري حتى -  163

 126504برلم       25105116، تارٌخ :  0564  2524/5/20عز الدٌن عبد الرحمن وشركاه  ساري حتى -  164

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب  ساري حتى -عاطؾ وخالد نجا  -  165

 151015برلم       25105116تارٌخ :  ، 0532  2524/2/23بسكوا مركز  ساري حتى -  166

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23ال توجد  ساري حتى -  161

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب خالد نجا وشركاه  ساري حتى -  166

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب  ساري حتى -عاطؾ وخالد نجا  -  160

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23بسكوا مركز  ساري حتى -  115

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23ال توجد  ساري حتى -  111

 151015برلم       25105116تارٌخ : ،  0532  2524/2/23نجا جروب خالد نجا وشركاه  ساري حتى -  112

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب  ساري حتى -عاطؾ وخالد نجا  -  113

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23بسكوا مركز  ساري حتى -  114

 151015برلم       25105116 ، تارٌخ : 0532  2524/2/23ال توجد  ساري حتى -  115

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب خالد نجا وشركاه  ساري حتى -  116

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب  ساري حتى -عاطؾ وخالد نجا  -  111

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23بسكوا مركز  ساري حتى -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23ال توجد  ساري حتى -  110

 151015برلم       25105116، تارٌخ :  0532  2524/2/23نجا جروب خالد نجا وشركاه  ساري حتى -  165

 121655برلم       25105116، تارٌخ :  0561  2524/5/11كرم سٌد رمضان وشرٌكه  ساري حتى -  161

 121655برلم       25105116، تارٌخ :  0561  2524/5/11كرم سٌد رمضان وشرٌكه  ساري حتى -  162

 232441برلم       25105116، تارٌخ :  0526  2524/1/16اٌمن عصام وشركاه للمماوالت العامة  ساري حتى -  163

 114051برلم       25105116، تارٌخ :  0511كاه    عبد الناصر شحات وشر -  164

 114051برلم       25105116، تارٌخ :  0512  2522/6/1عبد الناصر شحات وشركاه  ساري حتى -  165

 00266برلم       25105116، تارٌخ :  0544  2524/1/23سعٌد ؼرٌب وشرٌكه  ساري حتى -  166

 00266برلم       25105116، تارٌخ :  0544  2524/1/23اكسبرٌس  العربٌة  ساري حتى -  161

 00266برلم       25105116، تارٌخ :  0544  2524/1/23سعٌد ؼرٌب وشركاه  ساري حتى -  166

 00266برلم       25105116، تارٌخ :  0544  2524/1/23اصبح سعٌد ؼرٌب وشرٌكته  ساري حتى -  160

 00266برلم       25105116، تارٌخ :  0544  2524/1/23سعٌد ؼرٌب وشركاه  ساري حتى -  105

 225614برلم       25105111، تارٌخ :  0144  2522/3/14باسم فؤاد دمحم حسن وشركاه  ساري حتى  -  101

 225614برلم       25105111:  ، تارٌخ 0144  2522/3/14اصبحت )باسم فؤاد دمحم حسن وشرٌكه (  ساري حتى  -  102

 126430برلم       25105111، تارٌخ :  0501  2524/3/1شركه اوالد البحٌرى  ساري حتى  -  103

 231261برلم       25105111، تارٌخ :  0504  2524/2/11ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه  ساري حتى  -  104

 104620برلم       25105111، تارٌخ :  0136  2524/1/16ساري حتى عبد الاله رشاد عثمان وشركائه   -  105

 126430برلم       25105111، تارٌخ :  0506  2521/1/12شركه اوالد البحٌرى  ساري حتى  -  106

 224401برلم       25105111، تارٌخ :  0136  2522/6/6حنفى محمود وشركاه  ساري حتى  -  101

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0105ٌل )تمٌم وشركاه(    سوبر ماركت الن -  106

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0105اسواق النٌل )تمٌم وشركاه(     -  100

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0101سوبر ماركت النٌل )تمٌم وشركاه(     -  255

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0101اسواق النٌل )تمٌم وشركاه(     -  251

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0102  2522/5/12سوبر ماركت النٌل )تمٌم وشركاه(  ساري حتً -  252

 141551برلم       25105116، تارٌخ :  0102  2522/5/12اسواق النٌل )تمٌم وشركاه(  ساري حتً -  253

برلم       25105116، تارٌخ :  0161  2525/5/15ٌم عوض سلٌمان زٌد وشرٌكه  ساري حتًشركة عمرو ابراه -  254

252630 

 252630برلم       25105116، تارٌخ :  0161  2525/5/15باور للهندسه والتجاره  ساري حتً -  255



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105116 ، تارٌخ : 0506  2524/0/35شركة السالم للمالبس دمحم خٌرى وشرٌكتة  سارى حتى  -  256

232050 

 62500برلم       25105116، تارٌخ :  0105  2524/3/12سالمة كامل مرسى وشرٌكه  ساري حتً -  251

 62500برلم       25105116، تارٌخ :  0105  2524/3/12مرسى كامل مرسى وشرٌكه  ساري حتً -  256

 62500برلم       25105116، تارٌخ :  0105  2524/3/12مرسى كامل مرسى و شرٌكة  ساري حتً -  250

 150156برلم       25105116، تارٌخ :  0103  2524/4/16تمٌم وعبد الرحمن وشركاه  ساري حتً -  215

 150156برلم       25105116، تارٌخ :  0103  2524/4/16تمٌم وشركاه  ساري حتً -  211

 140136برلم       25105116، تارٌخ :  0100  2522/15/14عمرو دمحم فكرى وشرٌكه  سارى حتى  -  212

 141136برلم       25105116، تارٌخ :  0100  2521/6/10دمحم همام سلٌمان وشركاه  ساري حتً -  213

 161662برلم       25105116، تارٌخ :  0166  2525/5/16عبد البر سعٌد عبد البر وشرٌكه  ساري حتً -  214

 161662برلم       25105116، تارٌخ :  0166  2525/5/16عبد البر سعٌد عبد البر وشرٌكه  ساري حتً -  215

 64245برلم       25105116، تارٌخ :  0106  2524/1/15خالد حسٌن عبد المجٌد  ساري حتً -  216

 64245برلم       25105116، تارٌخ :  0106  2524/1/15حسٌن عبدالمجٌد احمد وشركاه  ساري حتً -  211

 156311برلم       25105116، تارٌخ :  0255  2523/11/14دمحم صبحى احمد وشركاه  ساري حتً -  216

 235544برلم       25105116، تارٌخ :  0161  2523/15/26دمحم على عبدالجلٌل وشركاه  ساري حتً -  210

 221634برلم       25105121، تارٌخ :  0251  2522/11/21مجموعة ابو الخٌر التجارٌه  ساري حتى  -  225

برلم       25105121، تارٌخ :  0232  2524/1/1صٌدلٌه الدكتور دمحم صالح السٌد دمحم عمار وشرٌكه  ساري حتً  -  221

232325 

 232526برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2524/6/5شركه اوالد عرفات  ساري حتى  -  222

 232526برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2524/6/5شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه  ساري حتى  -  223

 232526برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2524/6/5اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه  ساري حتى  -  224

 232526برلم       25105121 ، تارٌخ : 0216  2524/6/5شركه اوالد عرفات  ساري حتى  -  225

 232526برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2524/6/5شركة عربً خلؾ ابراهٌم و شرٌكه  ساري حتى  -  226

 232526برلم       25105121، تارٌخ :  0216  2524/6/5اصبح / دمحم فرحات علً اسماعٌل وشرٌكه  ساري حتى  -  221

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31مماوالت  ساري حتى شركه مودى للنمل وال -  226

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31اصبح ماٌكل فوزى وشركاه  ساري حتى  -  220

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31شركه مودى للنمل والمماوالت  ساري حتى  -  235

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31اصبح ماٌكل فوزى وشركاه  ساري حتى  -  231

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31شركه مودى للنمل والمماوالت  ساري حتى  -  232



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 161354برلم       25105121، تارٌخ :  0244  2524/1/31اصبح ماٌكل فوزى وشركاه  ساري حتى  -  233

 235432برلم       25105121، تارٌخ :  0252  2523/0/26وفاء جاد عبدالحمٌد وشرٌكها  ساري حتى  -  234

 235535برلم       25105121، تارٌخ :  0215  2523/15/2دمحم صالح عجمى وشركاه  ساري حتى  -  235

    25105121، تارٌخ :  0261  2524/6/24لطؾ هللا وشركاه(  ساري حتى  شركة النٌل لالجهزة الطبٌة )ناجى فاٌك -  236

 232264برلم   

 232264برلم       25105121، تارٌخ :  0261  2524/6/24اصبح هانى فاٌك لطؾ هللا وشركاه  ساري حتى  -  231

    25105121، تارٌخ :  0261  2524/6/24شركة النٌل لالجهزة الطبٌة )هانى فاٌك لطؾ هللا وشركاه(  ساري حتى  -  236

 232264برلم   

 66626برلم       25105122، تارٌخ :  0361هشام انور وشركاه للخردوات     -  230

 66626برلم       25105122، تارٌخ :  0361هشام انور وشركاه للخردوات     -  245

 66626برلم       25105122، تارٌخ :  0363هشام انور وشركاه للخردوات     -  241

 122553برلم       25105122، تارٌخ :  0310العربى السٌد بدوى وشركاه     -  242

 122553برلم       25105122، تارٌخ :  0325العربى السٌد بدوى وشركاه     -  243

 122553برلم       25105122، تارٌخ :  0321العربى السٌد بدوى وشركاه     -  244

 122553برلم       25105122، تارٌخ :  0322  2521/26العربى السٌد بدوى وشركاه  ساري حتى  -  245

 126412برلم       25105122، تارٌخ :  0436  2524/6/16شركه دمحم  عبدالمجٌد وشركاه  ساري حتى  -  246

 160532برلم       25105122، تارٌخ :  0315  2522/6/10ٌوسؾ جمال الدٌن وشرٌكة  ساري حتى  -  241

 12661برلم       25105122، تارٌخ :  0351  2522/1/26عبد الحمٌد صدٌك وشركاه  ساري حتى  -  246

 13610برلم       25105122، تارٌخ :  0365عاطؾ دمحم بدوى شماس وشرٌكه     -  240

 232611برلم       25105122، تارٌخ :  0201  2524/6/25امٌرة حسٌن على ابراهٌم وشرٌكها  ساري حتى  -  255

    25105122، تارٌخ :  0201  2524/6/25اصبح / االلمانٌة لنظم التحكم امٌره حسٌن علً وشرٌكها  ساري حتى  -  251

 232611برلم   

 232611برلم       25105122، تارٌخ :  0201  2524/6/25امٌرة حسٌن على ابراهٌم وشرٌكها  ساري حتى  -  252

    25105122، تارٌخ :  0201  2524/6/25اصبح / االلمانٌة لنظم التحكم امٌره حسٌن علً وشرٌكها  ساري حتى  -  253

 232611برلم   

برلم       25105122، تارٌخ :  0310  2525/6/16عبد الستار احمد دٌاب وجابر عبد الجلٌل وشكراه  سارى حتى  -  254

51250 

 51250برلم       25105122، تارٌخ :  0310  2525/6/16ار دٌاب وشركاه  سارى حتى احمد عبد الست -  255

 62141برلم       25105122، تارٌخ :  0206  2523/12/11فؤاد ابو زؼلة وشركاة  سارى حتى  -  256

برلم       25105122، تارٌخ :  0206  2523/12/11مكتب االستشارات والخدمات الهندسٌه ) انسكو (  سارى حتى  -  251

62141 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 62141برلم       25105122، تارٌخ :  0206  2523/12/11سامح فؤاد ابو زؼله  وشركاه  سارى حتى  -  256

 126635برلم       25105122، تارٌخ :  0345  2523/6/23ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  250

 126635برلم       25105122، تارٌخ :  0345  2523/6/23سارى حتى   ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكته -  265

 126635برلم       25105122، تارٌخ :  0345  2523/6/23ربٌع دمحم عبدهللا ؼنٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  261

 126635برلم       25105122، تارٌخ :  0345  2523/6/23ربٌع دمحم عبد هللا ؼنٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  262

 104511برلم       25105122، تارٌخ :  0205  2524/1/5السٌد عٌسى وشركاه  ساري حتى  -  263

 222340برلم       25105122، تارٌخ :  0350  2522/5/14احمد ابراهٌم عبد المنعم بدر وشركاه  ساري حتى  -  264

،  0326  2524/6/21اٌهاب بدوى وشركاه  ساري حتى  -ى هٌثم المؽرب -الدولٌه لمعالجه ودهان المعادن عمر حنفى  -  265

 06062برلم       25105122تارٌخ : 

 136426برلم       25105122، تارٌخ :  0265ٌحٌى عبدالالة عبدالحفٌظ و شرٌكة     -  266

 136426لم   بر    25105122، تارٌخ :  0266  2525/11/24ٌحٌى عبدالالة عبدالحفٌظ و شرٌكة  سارى حتى  -  261

 212015برلم       25105124، تارٌخ :  0451  2521/6/21دمحم حماد رزق وشرٌكه  ساري حتى  -  266

 162126برلم       25105124، تارٌخ :  0452عصام الدٌن رفعت عوٌس وشركاه     -  260

 162126برلم       25105124، تارٌخ :  0453  2521/15/3عصام الدٌن رفعت عوٌس وشركاه  سارى حتى  -  215

 63436برلم       25105124، تارٌخ :  0424  2524/6/0شركه عبدالهادى وشركاه لتصنٌع المكرونه  سارى حتى  -  211

برلم       25105124، تارٌخ :  0424  2524/6/0اصبح/ الشركه العربٌه المتحدة سٌد دمحم سٌد وشركاه  سارى حتى  -  212

63436 

،  0424  2524/6/0العربٌة المتحدة لتصنٌع المكرونة وتعبئة وتورٌد المواد الؽذائٌة )سٌد دمحم سٌد وشركاة (  سارى حتى  -  213

 63436برلم       25105124تارٌخ : 

 63436برلم       25105124، تارٌخ :  0424  2524/6/0شركه عبدالهادى وشركاه لتصنٌع المكرونه  سارى حتى  -  214

برلم       25105124، تارٌخ :  0424  2524/6/0اصبح/ الشركه العربٌه المتحدة سٌد دمحم سٌد وشركاه  سارى حتى  -  215

63436 

،  0424  2524/6/0العربٌة المتحدة لتصنٌع المكرونة وتعبئة وتورٌد المواد الؽذائٌة )سٌد دمحم سٌد وشركاة (  سارى حتى  -  216

 63436برلم       25105124تارٌخ : 

 46130برلم       25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16ن سعودى وشركاه للبماله والتجارة  ساري حتى  -  211

 46130برلم       25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16ٌاسر سعودى وشركاه  ساري حتى  -  216

    25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16حتى  سوبر ماركت سعودى المهندسٌن ٌاسر سعودى وشركاه  ساري -  210

 46130برلم   

 46130برلم       25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16اصبح سٌماء سعودى وشرٌكتها  ساري حتى  -  265

 46130برلم       25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16ن سعودى وشركاه للبماله والتجارة  ساري حتى  -  261

 46130برلم       25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16ٌاسر سعودى وشركاه  ساري حتى  -  262



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25105124، تارٌخ :  0143  2524/2/16سوبر ماركت سعودى المهندسٌن ٌاسر سعودى وشركاه  ساري حتى  -  263

 46130برلم   

 46130برلم       25105124رٌخ : ، تا 0143  2524/2/16اصبح سٌماء سعودى وشرٌكتها  ساري حتى  -  264

 140556برلم       25105124، تارٌخ :  0441سلوى زكرٌا عبد الخالك على وشركاها     -  265

 140556برلم       25105124، تارٌخ :  0442سلوى زكرٌا عبد الخالك على وشركاها     -  266

 161102برلم       25105124، تارٌخ :  0454نشوى دمحم فهمى وشركاها     -  261

 161102برلم       25105124، تارٌخ :  0455  2525/4/23نشوى دمحم فهمى وشركاها  ساري حتى  -  266

 103606برلم       25105125، تارٌخ :  0551  2524/6/15دمحم مجدى مطحنة وشرٌكه  سارى حتى  -  260

 120422برلم       25105125، تارٌخ :  0451  2524/6/1فاطمه دمحم  مصطفى  وشركاها  سارى حتى  -  205

 122334برلم       25105125، تارٌخ :  0551مخبز السالم السٌاحى ثناء على وشركاه     -  201

شركة النصر للكٌماوٌات الوسٌطه ) تابعه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ( خدمة وطنٌة لوزارة الدفاع  ساري حتى  -  202

 120515برلم       25105125تارٌخ :  ، 0515  2524/6/6

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16164برلم       25105114عبدالمنعم ٌونس  ابوزٌد  شطب رهن تجارى لصالح بنن ناصر االجتماعى ، تارٌخ :  -  1

 65361برلم       25105111نن التنمٌه الصناعٌه والعمال ، تارٌخ : دمحم سٌد اسماعٌل على  شطب رهن تجارى لصالح ب -  2

 62115برلم       25105121شولى احمد رفاعى  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  3

 65646برلم       25105122فاروق ابراهٌم عبدالعاطى  تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       25105111دمحم سٌؾ الدٌن والملطاوى وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  1

65451 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105111احمد  دمحم انور الملطاوى وشركاه  تجدٌد رهن تجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  2

65451 

 02405برلم       25105121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجاري لصالح بنن االستثمار العربً ، تارٌخ :  -  3

برلم       25105121م  شطب رهن تجاري لصالح بنن االستثمار العربً ، تارٌخ : 5م5ش شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر  -  4

02405 

 02405برلم       25105121مهندس / دمحم والى وشركاه  شطب رهن تجاري لصالح بنن االستثمار العربً ، تارٌخ :  -  5

برلم       25105121االستثمار العربً ، تارٌخ :  م  شطب رهن تجاري لصالح بنن5م5شركه الوالى لالنشاء والتعمٌر ش  -  6

02405 

 66111برلم       25105124مكه لالسكان والتعمٌر  تجدٌد رهن لصالح البنن العماري المصري ، تارٌخ :  -  1

م   برل    25105124شركة مكة لالسكان والتعمٌر ) ش م م (  تجدٌد رهن لصالح البنن العماري المصري ، تارٌخ :  -  6

66111 

 66111برلم       25105124مكه لالسكان والتعمٌر  تجدٌد رهن لصالح البنن العماري المصري ، تارٌخ :  -  0

برلم       25105124شركة مكة لالسكان والتعمٌر ) ش م م (  تجدٌد رهن لصالح البنن العماري المصري ، تارٌخ :  -  15

66111 

 156351برلم       25105125مكس  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ : الدولٌة للصناعات الطبٌة اٌ -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    


