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عن تورٌد  15151برلم  21101122، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم ابراهٌم دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 _المؤجر رئٌسه عبد العزٌز فاٌد 45مجاورة  3مربع  2وجبات غذائٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : محل رلم 

عن كوافٌر  15135برلم  21101115، لٌد فى  25111.111سناء عبد الحمٌد دمحم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 _المؤجر مدحت دمحم رفاعى40علوى /سنتر الزهور /مجاورة 30حرٌمى ، بجهة : محل ع 

عن مماوالت عامة  15130برلم  21101115، لٌد فى  111111.111د ، رأس ماله ،  هبة فاروق حسن حسٌن  ، تاجر فر -  3

 _المؤجر دمحم السٌد محمودMC2 /25مول الجوهرة /لطعة  516وتورٌدات عامة ، بجهة : عمار رلم 

برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مرجان لتشكٌل وتجاره المعادن واالدوات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

_مول الصفا لالستثمار العمارى _االردنٌة 24عن تشكٌل وتجاره المعادن واالدوات الكهربائٌة ، بجهة : محل رلم  15153

 _المؤجر طه اسماعٌل دمحم

عن تسوٌك  15135برلم  21101115، لٌد فى  51111.111مؤسسه الزملً للتسوٌك العماري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 المؤجر اسامه دمحم احمد الشافعً- 12الحً  145عمارة  6اري وتورٌد  مستلزمات المصانع ، بجهة : شمه عم

عن تجارة مالبس  15162برلم  21101121، لٌد فى  21111.111مرفت دمحم عوض لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ر دمحم سعٌد غرٌب دمحم_المؤج11_مجاورة  32الدور االرضى _لطعة  4جاهزة ، بجهة : محل 

عن مخبز افرانجً ،  15151برلم  21101115، لٌد فى  51111.111عاشور دمحم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 33_ مجاوره  410بجهة : محل بالدور االرضً لطعه 

عن مكتب لتورٌد  15132برلم  21101114، لٌد فى  11111.111دمحم احمد النوبً معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ونمل عماله داخلٌه فٌما عدا خدمات االمن و الحراسه و تورٌد االغذٌه و المشروبات والمالبس و المنسوجات و الوبرٌات و 

غرب الحً  263لداخلً للبضائع و مماوالت عامه و متكامله و متخصصه ، بجهة : عماره الكٌماوٌات و تمدٌم خدمات النمل البري ا

 6العاشر_ شمه 

عن تجارة  15141برلم  21101115، لٌد فى  25111.111هناء عثمان محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 االردنٌه - 2مول البتراء  25مفروشات ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  15134برلم  21101115، لٌد فى  51111.111حسٌن امٌن عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  11

 _المؤجر اسامه سعٌد عبد المنعم ابو الفتح2دور اول علوى _جرش مول 21مالبس جاهزة ، بجهة : وحدة رلم 

عن  15152برلم  21101125، لٌد فى  11111.111 مٌرٌهان هشام عبد الرحمن البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  11

 _المؤجر سامى عبد الحمٌد احمد12_مجاوره 125لطعه  1مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : شمة 

عن  15145برلم  21101115، لٌد فى  51111.111شٌماء عبدالتواب شعبان عٌد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 االردنٌه -مول الجوهرة  546ستلزمات مصانع ، بجهة : محل رلم تورٌدات عمومٌه وم

عن تجاره  15152برلم  21101115، لٌد فى  15111.111فرج عبد الهادي احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 31مج - 510_ ق 3الخردوات و المالبس بالتجزئه ، بجهة : محل 

عن  15150برلم  21101110، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمود دمحم بشر عبد السمٌع سلٌم -  14

مكتب تنمٌه بشرٌه و تعلٌم بالكمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه )موافمه امنٌه رلم 

 3شمه  135( ، بجهة : المجاوره الثامنه لطعه 2110/64



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع وتغٌٌر زٌوت  15144برلم  21101115، لٌد فى  51111.111ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم دمحم سلٌم -  15

 _المؤجر السٌد همام احمد30/مجاورة 21/عمار رلم 1فى عبوات مغلمة ، بجهة : محل رلم 

عن تورٌد عماله  1321 برلم 21101120، لٌد فى  15111.111طالل احمد دمحم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 دور ارضً / الحً الرابع عشر 211داخلٌه فٌما عدا خدمات االمن و الحراسه ، بجهة : لطعه 

عن تورٌد عماله  1321برلم  21101120، لٌد فى  15111.111طالل احمد دمحم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 2الحً الرابع عشر د 1شمه  101جهة : لطعه داخلٌه فٌما عدا خدمات االمن و الحراسه ، ب

عن تجاره  15111برلم  21101120، لٌد فى  25111.111نادٌه لطفً راتب عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الدور االرضً  / بملن دمحم علً دمحم 50مجاوره  51مالبس جاهزة ، بجهة : لطعه 

برلم  21101111، لٌد فى  11111.111حالت الداخلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب شولى مالن فرج عطاهللا للر -  10

 الحى العاشر 151عمارة  6عن مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شمه  15123

عن تورٌدات عمومٌه  15145برلم  21101115، لٌد فى  11111.111سماح السٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 جنوب غرب _المؤجر عماد دمحم دمحم صالح11_الحى 11_عمارة 11شمة ، بجهة : 

عن مخبز بلدى  11211برلم  21101121، لٌد فى  111111.111عامر نفادى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ج15لطاع  1، بجهة : الحى العاشر محل رلم 

عن مخبز بلدى  11211برلم  21101121، لٌد فى  111111.111أس ماله ،  عامر نفادى دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، ر -  22

 62نموزج ب دور ارضى بمشروع الصفا سنتر مج  0، بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  15120برلم  21101114، لٌد فى  251111.111حسن دمحم عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 اول علوى /داون تاون _المؤجر دمحم عبد المحسن عبد العزٌزB11عمومٌه ، بجهة : محل رلم 

عن مماوالت  15163برلم  21101121، لٌد فى  51111.111احمد ابراهٌم عمر عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 عمر عبد الحمٌد_المؤجر ابراهٌم 15_لطعه 15_مجاورة 13وتورٌدات عمومٌة وتورٌد مستلزمات المصانع ، بجهة : حى 

عن تورٌد  15154برلم  21101125، لٌد فى  11111.111محمود سلٌم عبدالمادر سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

ونمل العماله الداخلٌه الى المصانع والشركات وتورٌد المحاصٌل الزراعٌه والعطارة والعطور ومواد التعبئه والتغلٌف وتمدٌم خدمات 

 غرب الحى العاشر المؤجر/ دمحم السٌد عبدالعال 261بضائع وتورٌد مواد البناء ، بجهة : لطعه النمل البرى لل

عن تورٌدات عمومٌه  15115برلم  21101120، لٌد فى  11111.111دمحم رفعت علً مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن عبد الجواد السٌد عبد الحمٌد Mc344علوي لطعه رلم الدور الثانً  12عماره  5ومواد تعبئه وتغلٌف ، بجهة : وحده رلم 

عن تورٌد مواد  15141برلم  21101116، لٌد فى  51111.111هنً خلف علً حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 443_ لطعه  13البناء والمماوالت العامه ، بجهة : دور ارضً _ مجاوره 

عن مكتب  15142برلم  21101116، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمال علً عبد العال  ، تا -  21

 21_ مجاوره  25_لطعه 1مماوالت و تورٌدات ، بجهة : شمه 

عن تصنٌع مالبس  15160برلم  21101122، لٌد فى  51111.111فتحً علً حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 الروبٌكً 6أ-جنوب غرب  201س العسكرٌه ، بجهة : وحده جاهزه ومفروشات فٌما عدا المالب

عن  15161برلم  21101110، لٌد فى  51111.111اسالم ٌسري السعٌد دمحم ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

ه امنٌه رلم خدمات طباعه و تصوٌر و تورٌد مستلزمات الطباعه فٌما عدا اصدار الصحف و المجالت و خدمات االنترنت موافم

 _ مركز ابو النجا5( ، بجهة : محل رلم 2110/65)

عن  15115برلم  21101121، لٌد فى  21111.111نورا سعد عبد البصٌر عبد السمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 61بالزا مول مجاوره  61ـ  50مطعم وتورٌد وجبات ، بجهة : محل 
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عن  15131برلم  21101115، لٌد فى  311111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكرم عبد الشافً حسن عزلالنً   -  32

 االردنٌه العاشر من رمضان-مول االحالم -بترا مول  22توٌدات كهربائٌه وجمٌع مستلزمات المصانع ، بجهة : محل 

، لٌد فى  11111.111اله ،  مكتب جمال التهامى عبد الحمٌد دمحم للرحالت ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس م -  33

الدور الثانى  53سنتر االحالم مج  2عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : محل  15165برلم  21101122

 علوى _المؤجر نادى ابراهٌم دمحم السٌد

عن بٌع  13002 برلم 21101125، لٌد فى  11111.111دولت رزق حنفى على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 22مجاورة  11عمار  1وتجارة ادوات رٌاضٌة وصاله العاب رٌاضٌة ، بجهة : شمة 

عن بٌع  13002برلم  21101125، لٌد فى  11111.111دولت رزق حنفى على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 المؤجر دمحم حسنى عبد النعٌم 11ى لطعه الدور الثان 22وتجارة ادوات رٌاضٌة وصاله العاب رٌاضٌة ، بجهة : مجاورة 

عن تسوٌك عماري  15111برلم  21101126، لٌد فى  5111.111حسٌن السٌد دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 13/ مجاوره رلم  553، بجهة : لطعه رلم 

برلم  21101121، لٌد فى  1111.111مكتب نمل عمال ورحالت اٌمان جمال عٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 21مجاورة  31لطعه  1عن مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌه ، بجهة : شمه  15112

عن تصنٌع  15151برلم  21101115فى ، لٌد  51111.111نفٌسه اسماعٌل احمد فضل هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 Aبلون  c3_مجمع السد العالً للصناعات الصغٌره 45مالبس جاهزه و مفروشات فٌماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : وحده 

عن معرض  1165برلم  21101115، لٌد فى  11111.111ثروت سمٌر شكرهللا عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 34مجاوره  20ائٌه وادوات منزلٌه ومفروشات ، بجهة : ارضً لطعه اجهزه كهرب

عن معرض  1165برلم  21101115، لٌد فى  11111.111ثروت سمٌر شكرهللا عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بدروم العماره 34مجاوره  20اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه ومفروشات ، بجهة : لطعه 

عن تجارة  15126برلم  21101111، لٌد فى  25111.111دمحم على ابراهٌم صباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  41

 1ش  31مجاورة  543وتورٌد المالبس الجاهزة ، بجهة : عمار رلم 

عن تورٌد  15125برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد حمدى على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 دور ارضى االردنٌه مول الصباح 2محل رلم  3المستلزمات الطبٌه ، بجهة : عمارة رلم 

عن عطاره ، بجهة  15131برلم  21101114، لٌد فى  5111.111فردوس عبده دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 _المؤجر احمد فضل الكرٌم عبد الغنى6/مجاورة 135: الدور االرضى لطعه 

عن تورٌد مواد التعبئه  15113برلم  21101121، لٌد فى  11111.111رجاء دمحم عٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 الحى السادس 40الدور االول فوق االرضى مجاورة  34والتغلٌف والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : محل رلم 

عن  15140برلم  21101115، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  دمحم فتحى فؤاد عبد الرحمن الجمل  ، تاجر فرد ،  -  45

 _عمارات عبد الممصود _المؤجر اسالم احمد عبد الممصود الشحات15شمة 13تورٌدات مٌكانٌكٌة وهٌدرولٌن ، بجهة : عمارة 

منفذ بٌع عن  12511برلم  21101115، لٌد فى  25111.111احمد فوزى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 43مجاورة  115لطعه  4، بجهة : محل رلم  61لطعه  C1منتجات المصنع الكائن بالمنطمه الصناعٌه 

عن منفذ بٌع  12511برلم  21101115، لٌد فى  25111.111احمد فوزى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 االردنٌه - 6: مرحله د محل رلم ، بجهة  61لطعه  C1منتجات المصنع الكائن بالمنطمه الصناعٌه 

، لٌد فى  11111.111مكتب عادل دمحم جٌالنً عبدالرحمن سالم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 12/الحً 3/لطاع م /منطمه 41عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الدور االرضً /لطعه  15133برلم  21101115

 لعاشر من رمضان المؤجر دمحم خالد عبد الفتاح/ا
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عن تجاره  15165برلم  21101121، لٌد فى  111111.111محمود دمحم عبد الحكٌم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 /المؤجر سامً عبده اطناس 51/مجاوره  152اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه ، بجهة : لطعه 

عن مكتب نمل  15155برلم  21101126، لٌد فى  51111.111صور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رانٌا عادل بشاي من -  51

 MC332/ مول المركز العالمً / لطعه  60وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : الوحده 

مكتبة عن  15151برلم  21101126، لٌد فى  51111.111محمود السٌد سعٌد السٌد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 _المؤجر _سماح عبد العظٌم دمحم66_مجاورة 25_عمارة5وخردوات ، بجهة : محل رلم 

عن  15124برلم  21101111، لٌد فى  51111.111سامر مهدى عبدالرازق عبدالمادر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 24مجاورة  11لطعه  1مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : وحدة رلم 

، لٌد فى  11111.111مكتب سناء حامد احمد متولى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 11الحى  1ج  1154عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات ، بجهة : لطعه  15125برلم  21101111

عن صاله  15151برلم  21101125، لٌد فى  211111.111،  ابوالحجاج السٌد صدٌك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  54

 الدور االرضى 2مرحله ثانٌه عمارة  -مركز المدٌنه  6العاب رٌاضٌه ) جٌم ( ، بجهة : لطعه رلم 

عن مكتبه ، بجهة  15161برلم  21101122، لٌد فى  11111.111مصطفى عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 0منطمه  15حى  3: محل 

عن مكتبه ، بجهة  15161برلم  21101122، لٌد فى  11111.111مصطفى عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش دمحم غنٌمى هالل 10: مكتب الجزء الخلفى بالعمار 

، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  مكتب اٌمان محمود دمحم دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات  ، تاجر فرد ، ر -  55

/المؤجر _ناصر 52/مجاورة 115عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات ، بجهة : لطعة  15155برلم  21101126

 حسٌن حفنى

عن صاله  15151برلم  21101125، لٌد فى  211111.111ابوالحجاج السٌد صدٌك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش دمحم ابوسعده حوض االباحر الخصوص بنشاط/ مصنع مالبس جاهزة4) جٌم ( ، بجهة : العاب رٌاضٌه 

عن  15143برلم  21101116، لٌد فى  51111.111عبد هللا جمال الهادي دمحم دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 _ ابراج االحالم _ االردنٌه 1ه _ عمار2تورٌدات كهربائٌه و مستلزمات مصانع ، بجهة : االخالص محل رلم 

عن منفذ بٌع  12511برلم  21101115، لٌد فى  25111.111احمد فوزى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الدور االرضى مبنى صٌدناوى مركز الحى االول 125، بجهة : محل  61لطعه  C1منتجات المصنع الكائن بالمنطمه الصناعٌه 

عن منفذ بٌع  12511برلم  21101115، لٌد فى  25111.111ى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فوز -  61

 االردنٌه 6، بجهة : مرحله د محل رلم  61لطعه  C1منتجات المصنع الكائن بالمنطمه الصناعٌه 

عن تسوٌك  15156برلم  21101115، لٌد فى  111111.111احمد كمال عبدالكافى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 جنوب الحى العاشر 50عمارة  6عمارى ، بجهة : شارع المنافذ شمه 

عن تورٌدات  15151برلم  21101110، لٌد فى  11111.111ٌوسف السٌد علً رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 المؤجر ابراهٌم دمحم حسٌب-لعاشر من رمضان الماسه مول االردنٌه ا-عمارة د - 2عمومٌه وخدمات مصانع ، بجهة : الوحده 

عن  15136برلم  21101115، لٌد فى  11111.111احمد عبد الرازق علً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 المؤجر دمحم الصادق الشحات 13سوق المجاوره  15/12مشروبات ساحنه وباردة ، بجهة : محل 

عن تشغٌل معادن ،  15164برلم  21101121، لٌد فى  25111.111جر فرد ، رأس ماله ،  غاده دمحم مصطفً دمحم  ، تا -  65

 المؤجر سامح عوض عبد المنصف-مجمع مصر اٌطالٌا/ المنطمه الصناعٌه الثالثه  523بجهة : وحدة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره وتورٌد  15153برلم  21101125، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 _المؤجر احمد دمحم هاشم مبرون 45أ_سنتر الشروق _مج 6المواد الغذائٌه ، بجهة : محل رلم 

عن تأجٌر  15156برلم  21101126، لٌد فى  111111.111هانى شعبان عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 mc/2/1/ جرش مول مرحلة 4المعدات المٌكانٌكٌه لحساب الغٌر والتورٌدات ، بجهة : محل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وتصنٌع االسطمبات ولطع غٌار المصانع  ،رأس مالها    جمال دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع االفران بجمٌع اشكلها -  1

، عن تصنٌع االفران بجمٌع اشكلها وتصنٌع االسطمبات ولطع غٌار المصانع  15146برلم  21101115،لٌدت فى  11111.111

 6بالمنطمه الصناعٌه جنوب غرب أ  45، بجهة : لطعه رلم 

تجاره وتورٌد مواد التعبئه والتغلٌف والتصدٌر   ،رأس مالها    مصطفى دمحم امٌن فهمى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  -  2

، عن تجاره وتورٌد مواد التعبئه والتغلٌف والتصدٌر ، بجهة : المجاروة  15161برلم  21101121،لٌدت فى  211111.111

 تمسٌم الشرطه_المؤجر ورثة محسن امٌن فهمى 14السابعه فٌال 

برلم  21101115،لٌدت فى  11111.111كتها   شركة  ،  صٌدلٌه  ،رأس مالها   رحاب جمٌل دمحم الدمرداش وشرٌ -  3

 / المجاوره الثالثه بسوق المجاوره الثالثه15، عن صٌدلٌه ، بجهة : محل رلم  15155

برلم  21101111،لٌدت فى  111111.111دمحم سمٌر دمحم و شرٌكته   شركة  ،  تجاره وتورٌد مواد غذائٌه   ،رأس مالها    -  4

 0_ الحً  51_ مجاوره 111، عن تجاره وتورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : عمار رلم  15154

،لٌدت  111111.111عبد الغنى السٌد على دمحم وشركاءه   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  5

ت العمومٌة ، بجهة : منطمة االردنٌة مول الجوهرة محل رلم ، عن المماوالت العامة والتورٌدا 15141برلم  21101115فى 
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،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها      pvcشركه كرٌم عبد الستار و شركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب ابواب و شبابٌن  -  6

 52/أ المجاوره 46، بجهة : لطعه  pvc، عن تورٌد وتركٌب ابواب و شبابٌن  15166برلم  21101121

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    14131احمد مصطفى احمد منصور البنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم محو المٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    21101115، وفى تارٌخ    0515عبدهللا حسن دمحم دمحم بندق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    3513صٌدلٌه الدكتوره / امٌمه البهنساوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    0131احمد فكرى عبد المادر ٌوسف على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  تم محو المٌد

تم    21101122، وفى تارٌخ    0146زٌنب مختار السٌد النبوى لنمل عمال الشركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101125، وفى تارٌخ    11565هند ابراهٌم هادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101111وفً تارٌخ ،   5064هانى فؤاد بٌومى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   11501دمحم عبدالعزٌز دمحم دمحم الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   5011دمحم عبد الفتاح دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 نٌه ج  51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   13121دمحم رضا ابراهٌم الحواله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101116وفً تارٌخ ،   12516هٌثم دمحم على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   11536صموئٌل بٌهاج شرموخ مرزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

  جنٌه  51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21101110وفً تارٌخ ،   0421مصطفى عبدالعلٌم مصطفى عبدالعلٌم الكرداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110تارٌخ ،  وفً  11135خالد دمحم صالح صابر عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   11321منال عبدالحكٌم دمحم ابو العٌنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   51111.111رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   1541حسٌن على حسٌن على لمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   13115 امٌر حلٌم عبدالونٌس عبدالملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  11

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   12111ناصر خلٌفه عبداللطٌف ابوسٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1111111.111لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   11531اشرف منصور جمعه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101126وفً تارٌخ ،   11314ه برلم اٌمن حسٌن محمود دمحم لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  14

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   6150دمحم لطفى حسن على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511111.111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  15125مكتب سناء حامد احمد متولى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 11الحى  1ج  1154، لطعه    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر: 21101111

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  15126احمد دمحم على ابراهٌم صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 1ش  31مجاورة  543الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  12114توكل زولى احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ملن احمد عبدالحمٌد 3ملٌون متر مربع مجمع  6نموزج ج المنطمه الجنوبٌه  141الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  1350عبدالفتاح صالح دمحم اسماعٌل عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ملن دمحم صالح c2عنبر ل نموذج ب مجمع الصناعات الصغٌرة ب  1، الوحدة الصناعٌه رلم   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  15123مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الحى العاشر 151عمارة  6, وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  15123مالن فرج عطاهللا للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مكتب شولى -  6

 الحى العاشر 151عمارة  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101111وفً تارٌخ  15125احمد حمدى على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 دور ارضى االردنٌه مول الصباح 2محل رلم  3الـتأشٌر:   ، عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  15124سامر مهدى عبدالرازق عبدالمادر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 24مجاورة  11لطعه  1وصف الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  13101، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مرٌم سمٌر لوٌز بخٌت -  0

 الصفا مودرن Mc3 15لطعه  1دور ارضى عمار رلم  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  13101مرٌم سمٌر لوٌز بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الصفا مودرن MC3 15لطعه  1دور ارضى عمار رلم  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  15132دمحم احمد النوبً معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  6غرب الحً العاشر_ شمه  263الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  15120حسن دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لعزٌز اول علوى /داون تاون _المؤجر دمحم عبد المحسن عبد اB11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  15131ممدوح حلمً سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 المركز العالمً للتطوٌر العماري  االردنٌه العاشر من رمضان  Mc3-32لطعه -435الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  15131ٌده برلم    فردوس عبده دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  14

 _المؤجر احمد فضل الكرٌم عبد الغنى 6/مجاورة 135الـتأشٌر:   ، الدور االرضى لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15135سناء عبد الحمٌد دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 _المؤجر مدحت دمحم رفاعى 40علوى /سنتر الزهور /مجاورة 30ٌر:   ، محل ع الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15130هبة فاروق حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 _المؤجر دمحم السٌد محمود MC2 /25مول الجوهرة /لطعة  516الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  15131مكرم عبد الشافً حسن عزلالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 االردنٌه العاشر من رمضان-مول االحالم -بترا مول  22وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115ٌخ وفً تار 15135مؤسسه الزملً للتسوٌك العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 المؤجر اسامه دمحم احمد الشافعً - 12الحً  145عمارة  6وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15134دمحم حسٌن امٌن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 _المؤجر اسامه سعٌد عبد المنعم ابو الفتح 2جرش مول دور اول علوى _21الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15136احمد عبد الرازق علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المؤجر دمحم الصادق الشحات 13سوق المجاوره  15/12الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  13121له ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا ابراهٌم الحوا -  21

 مجمع جرٌن الند العاشر من رمضان  6عنبر  511-512الـتأشٌر:   ، الوحده رلم 

وفً تارٌخ  15133 مكتب عادل دمحم جٌالنً عبدالرحمن سالم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

/العاشر من رمضان  12/الحً 3/لطاع م /منطمه 41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضً /لطعه  21101115

 المؤجر دمحم خالد عبد الفتاح

 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21101116وفً تارٌخ  15141هنً خلف علً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 443_ لطعه  13الـتأشٌر:   ، دور ارضً _ مجاوره 

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  15143عبد هللا جمال الهادي دمحم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 _ ابراج االحالم _ االردنٌه  1_ عماره 2, وصف الـتأشٌر:   ، االخالص محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  15142علً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد جمال -  25

  21_ مجاوره  25_لطعه 1الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  15140دمحم فتحى فؤاد عبد الرحمن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 _عمارات عبد الممصود _المؤجر اسالم احمد عبد الممصود الشحات 15شمة 13أشٌر:   ، عمارة وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  15144احمد دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مد _المؤجر السٌد همام اح30/مجاورة 21/عمار رلم 1، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15152فرج عبد الهادي احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  31مج - 510_ ق 3الـتأشٌر:   ، محل 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101115وفً تارٌخ  15151نفٌسه اسماعٌل احمد فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 Aبلون  c3_مجمع السد العالً للصناعات الصغٌره 45الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15151عاشور دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  33_ مجاوره  410الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضً لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  12511ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فوزى احمد عل -  31

 الدور االرضى مبنى صٌدناوى مركز الحى االول 125الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 االردنٌه 6ر:   ، مرحله د محل رلم الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  43مجاورة  115بالمطعه رلم  4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115ارٌخ وفً ت 12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الدور االرضى مبنى صٌدناوى مركز الحى االول  125الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  15141هناء عثمان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 نٌهاالرد - 2مول البتراء  25الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  15145سماح السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 جنوب غرب _المؤجر عماد دمحم دمحم صالح 11_الحى 11_عمارة 11، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  15145شٌماء عبدالتواب شعبان عٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 االردنٌه -مول الجوهرة  546وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 43مجاورة  115لطعه  4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 االردنٌه - 6الـتأشٌر:   ، مرحله د محل رلم 

تم  21101111وفً تارٌخ  15153مرجان لتشكٌل وتجاره المعادن واالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 _مول الصفا لالستثمار العمارى _االردنٌة _المؤجر طه اسماعٌل دمحم 24تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1165ثروت سمٌر شكرهللا عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  34ه مجاور 20الـتأشٌر:   ، ارضً لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1165ثروت سمٌر شكرهللا عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بدروم العماره  34مجاوره  20الـتأشٌر:   ، لطعه 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21101115وفً تارٌخ  15156احمد كمال عبدالكافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 جنوب الحى العاشر 50عمارة  6الـتأشٌر:   ، شارع المنافذ شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  1165ثروت سمٌر شكرهللا عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وات منزلٌه ومفروشاتبنشاط معرض اجهزه كهربائٌه واد 34مجاوره  20الـتأشٌر:   ، ارضً لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  15161اسالم ٌسري السعٌد دمحم ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 _ مركز ابو النجا 5وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101110خ وفً تارٌ 15155سعٌد عبد الرحمن علً منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  6لطعه جنوب غرب أ  114وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  15151ٌوسف السٌد علً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 راهٌم دمحم حسٌب المؤجر اب-الماسه مول االردنٌه العاشر من رمضان -عمارة د - 2الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  15150محمود دمحم بشر عبد السمٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  3شمه  135وصف الـتأشٌر:   ، المجاوره الثامنه لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101110وفً تارٌخ  3565سعٌد سٌد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 ملن /لٌلً رزق غطاس  45/ب الدور االول علوي مشروع الشروق سنتر مجاوره 21، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15162مرفت دمحم عوض لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 _المؤجر دمحم سعٌد غرٌب دمحم 11_مجاورة  32لطعة الدور االرضى _ 4الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15163احمد ابراهٌم عمر عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 _المؤجر ابراهٌم عمر عبد الحمٌد 15_لطعه 15_مجاورة 13الـتأشٌر:   ، حى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101121وفً تارٌخ  12020، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال السٌد احمد  -  52

 نموذج ب الدور الثانً جراند مول العاشر /بملن دمحم دمحم ابراهٌم عبد الرحمن 1عمارة 6، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121ٌخ وفً تار 15165محمود دمحم عبد الحكٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 /المؤجر سامً عبده اطناس  51/مجاوره  152الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  14443أحمد خضرى سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 د امٌن دمحم _بملن /محمو114(سنتر الفتوح محل رلم 31الـتأشٌر:   ، مجاورة)

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  15164غاده دمحم مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 المؤجر سامح عوض عبد المنصف -مجمع مصر اٌطالٌا/ المنطمه الصناعٌه الثالثه  523الـتأشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  6634جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى صالح عبد الفضٌل عفٌفى ، تا -  56

 14وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان مول الدوحه مدخل د شمه 

وفً تارٌخ  15165مكتب جمال التهامى عبد الحمٌد دمحم للرحالت ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

الدور الثانى علوى _المؤجر نادى ابراهٌم دمحم  53سنتر االحالم مج  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل  تم تعدٌل 21101122

 السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  15161مصطفى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 0منطمه  15حى  3الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  15161ى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطف -  50

 ش دمحم غنٌمى هالل  10الـتأشٌر:   ، مكتب الجزء الخلفى بالعمار 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101122وفً تارٌخ  15160فتحً علً حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الروبٌكً  6أ-جنوب غرب  201الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  15151السٌد دمحم ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 _المؤجر رئٌسه عبد العزٌز فاٌد  45مجاورة  3مربع  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15151لسٌد صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابوالحجاج ا -  62

 الدور االرضى  2مرحله ثانٌه عمارة  -مركز المدٌنه  6الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21101125وفً تارٌخ  15151ابوالحجاج السٌد صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش دمحم ابوسعده حوض االباحر الخصوص بنشاط/ مصنع مالبس جاهزة4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  11532سهٌر دمحم سمٌر عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 دمحم فاٌك ب بملن ولٌد احمد  6شمة  1الـتأشٌر:   ، المصرٌة سنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15153دمحم السٌد سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 _المؤجر احمد دمحم هاشم مبرون  45أ_سنتر الشروق _مج 6الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  13002دولت رزق حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

  22مجاورة  11عمار  1الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  13002دولت رزق حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 النعٌم  المؤجر دمحم حسنى عبد 11الدور الثانى لطعه  22الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  15154محمود سلٌم عبدالمادر سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 غرب الحى العاشر المؤجر/ دمحم السٌد عبدالعال 261الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  15152مٌرٌهان هشام عبد الرحمن البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 _المؤجر سامى عبد الحمٌد احمد 12_مجاوره 125لطعه  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125خ وفً تارٌ 11531اشرف منصور جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الحى العاشر غرب العاشر _ بملن _ دمحم ابراهٌم حافظ  220عمارة  2الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  13002دولت رزق حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 /بنشاط _ بٌع وتجارة ادوات رٌاضٌة وصاله العاب رٌاضٌة 11انى لطعه الدور الث 22الـتأشٌر:   ، مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  15155رانٌا عادل بشاي منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  MC332/ مول المركز العالمً / لطعه  60الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  15111ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن السٌد دمحم مصطف -  53

  13/ مجاوره رلم  553الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101126وفً تارٌخ  15156هانى شعبان عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 mc/2/1جرش مول مرحلة / 4الـتأشٌر:   ، محل 

وفً تارٌخ  15155مكتب اٌمان محمود دمحم دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 /المؤجر _ناصر حسٌن حفنى 52/مجاورة 115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة  21101126

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  15151د هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود السٌد سعٌد السٌد عب -  56

 _المؤجر _سماح عبد العظٌم دمحم 66_مجاورة 25_عمارة5وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21101125وفً تارٌخ  12005اٌمن محمود عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 مجمع الفرسان /بملن تامر محمود محمود الشامً 53الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  11211عامر نفادى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ج بنشاط/ مخبز بلدى 15لطاع  1الـتأشٌر:   ، الحى العاشر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  11211عامر نفادى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 ج15لطاع  1الـتأشٌر:   ، الحى العاشر محل رلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  11211عامر نفادى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 62نموزج ب دور ارضى بمشروع الصفا سنتر مج  0الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101121وفً تارٌخ  15113رجاء دمحم عٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الحى السادس 40الدور االول فوق االرضى مجاورة  34، محل رلم 

تم  21101121وفً تارٌخ  15112مل عمال ورحالت اٌمان جمال عٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب ن -  12

 21مجاورة  31لطعه  1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101121وفً تارٌخ  15114فاطمه احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 شارع صٌدناوى ملن/ دمحم فاٌز محمود 6مجاورة  165لطعه  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  15115نورا سعد عبد البصٌر عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  61بالزا مول مجاوره  61ـ  50وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101120وفً تارٌخ  15115رفعت علً مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  15

 بملن عبد الجواد السٌد عبد الحمٌد  Mc344الدور الثانً علوي لطعه رلم  12عماره  5، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  15111  نادٌه لطفً راتب عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  16

 الدور االرضً  / بملن دمحم علً دمحم 50مجاوره  51الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  1321مكتب رحالت طالل احمد دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 دور ارضى الحى الرابع عشر بنشاط/ تورٌد عماله داخلٌه 211رلم  , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  1321طالل احمد دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 دور ارضً / الحً الرابع عشر  211الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  1321اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طالل احمد دمحم دمحم عثمان ، ت -  10

  2الحً الرابع عشر د 1شمه  101الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  15116علوان دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الجزء االٌسر من البدروم  / بملن محمود عبد الرحمن ابراهٌم الصٌاد 1مجاوره  60الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  12114توكل زولى احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ضافه نشاط تصنٌع وتجمٌع ماكٌنات تعبئه وتغلٌف وتصنٌع لطع غٌار ماكٌناتالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , 21101116وفً تارٌخ  15123مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات

تم تعدٌل 21101116وفً تارٌخ  15123مكتب شولى مالن فرج عطاهللا للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 النشاط , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات

وفً تارٌخ  15145رلم   مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده للرحالت الداخلٌة ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال21101115

تم 21101115وفً تارٌخ  15145مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده للرحالت الداخلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 رحالت داخلٌه ونمل عمالتعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح النشاط مكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101110وفً تارٌخ  11135خالد دمحم صالح صابر عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عمومٌه

م تعدٌل النشاط , ت21101110وفً تارٌخ  14011ماجدة عبد الحمٌد حسن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر:  اصبح النشاط تورٌدات كهربائٌه وعمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  11531اشرف منصور جمعه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  سوبر ماركت

تم 21101126وفً تارٌخ  0551،  سبك لٌده برلم   مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات شحاته ابراهٌم ، تاجر فرد  -  0

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات وتأجٌر معدات وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101126وفً تارٌخ  0551شحاته ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال الشركات وتأجٌر معدات وتورٌدات عمومٌة التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  6653تٌموثاوس منٌر موسى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101121وفً تارٌخ  6653لم   تٌموثاوس منٌر موسى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ التصدٌر

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف21101114وفً تارٌخ  15132دمحم احمد النوبً معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15145شٌماء عبدالتواب شعبان عٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  15151ٌوسف السٌد علً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  15162مرفت دمحم عوض لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  15151ابوالحجاج السٌد صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  15115سعد عبد البصٌر عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا  -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  13101مرٌم سمٌر لوٌز بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  1165 عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثروت سمٌر شكرهللا -  1

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  15160فتحً علً حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15136، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد الرازق علً سلٌمان  -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15145سماح السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  15151رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر ف -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  15115دمحم رفعت علً مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  15120برلم    حسن دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  15163احمد ابراهٌم عمر عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  15153دمحم السٌد سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  15125مد حمدى على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  11

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15133مكتب عادل دمحم جٌالنً عبدالرحمن سالم للرحالت الداخلٌه ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 ة , وصف التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشرك21101115

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  15165محمود دمحم عبد الحكٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  13002دولت رزق حنفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لتأشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  15156هانى شعبان عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  15124سامر مهدى عبدالرازق عبدالمادر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص الشركة , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  15151محمود السٌد سعٌد السٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15134دمحم حسٌن امٌن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  15143عبد هللا جمال الهادي دمحم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  15164غاده دمحم مصطفً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101125وفً تارٌخ  15152مٌرٌهان هشام عبد الرحمن البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و21101120وفً تارٌخ  1321طالل احمد دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  15123مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل تم 21101111وفً تارٌخ  15123مكتب شولى مالن فرج عطاهللا للرحالت الداخلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15130هبة فاروق حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21101115وفً تارٌخ  15131مكرم عبد الشافً حسن عزلالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  15131ممدوح حلمً سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  15131فردوس عبده دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  15154محمود سلٌم عبدالمادر سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15141هناء عثمان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  15150محمود دمحم بشر عبد السمٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15155مكتب اٌمان محمود دمحم دمحم للرحالت الداخلٌة ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 عدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاصتم ت21101126

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  15114فاطمه احمد سالمه عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21101115وفً تارٌخ  15140دمحم فتحى فؤاد عبد الرحمن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  15161اسالم ٌسري السعٌد دمحم ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع21101126وفً تارٌخ  15155رانٌا عادل بشاي منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  15116علوان دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15135مؤسسه الزملً للتسوٌك العماري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  15142احمد جمال علً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  15155سعٌد عبد الرحمن علً منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15151نفٌسه اسماعٌل احمد فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15151ور دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاش -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15156احمد كمال عبدالكافى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101126وفً تارٌخ  15111 مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن السٌد دمحم -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  11211عامر نفادى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  15113ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجاء دمحم عٌد السٌد ، تاج -  53

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15125مكتب سناء حامد احمد متولى للرحالت الداخلٌه ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101111

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  15126مد دمحم على ابراهٌم صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15135سناء عبد الحمٌد دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  15165ال التهامى عبد الحمٌد دمحم للرحالت ونمل عمال الشركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب جم -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101122

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  15161مصطفى عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  15141هنً خلف علً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  12511احمد فوزى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم 21101111وفً تارٌخ  15153لتشكٌل وتجاره المعادن واالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرجان -  61

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  15144احمد دمحم دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  15152فرج عبد الهادي احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101121وفً تارٌخ  15112مكتب نمل عمال ورحالت اٌمان جمال عٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص تعدٌل نوع الشركة , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  15111نادٌه لطفً راتب عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال  15123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  1

 شركات  

الى: مكتب هدى عدلى مصطفى على عبده  15145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  2

 للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

 ٌة  الى: المجد للتورٌدات الكهربائٌة والعموم 14011تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: سوبر ماركت البسملة   11531تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  4

الى: مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال  0551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  5

 الشركات شحاته ابراهٌم  

الى: اٌجً تن لخراطه وتشغٌل المعادن  12005تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125:  ،  فى تارٌخ  -  6

 وتصنٌع الماكٌنات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   21101111، وفى تارٌخ    13111ٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه رمضان فتحى مصطفى سٌد احمد وشر   - 1

 2110/1/1فى  1131تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    2115شركة امنة دمحم ابراهٌم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 عالسجل  تم محو الفر

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    2115االمل لتجارة االخشاب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو الفرع

تم    21101111، وفى تارٌخ    11364شركة دمحم مصطفى حسٌن جبر وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 2110/1/1فى  1013محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتاشٌر رلم 

تم    21101121، وفى تارٌخ    2143شركة دمحم حسن ابو العنٌٌن و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2110/1/21فى 2143محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    0051هانى فؤاد بٌومى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 2110/1/25فى 1064تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم    21101125، وفى تارٌخ    0154وح دمحم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : اشرف صالح على ومصطفى ابوالفت   - 5

 2110/1/25فى  1055محو/شطب السجل  تم المحو بالتأشٌر رلم 

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    0154الهٌدرولٌكٌه للخدمات الصناعٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2110/1/25فى  1055تأشٌر رلم السجل  تم المحو بال

تم    21101125، وفى تارٌخ    11113على دمحم طه سٌد احمد رابح وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 2110/1/5فى  1051محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21101125، وفى تارٌخ    11113برلم :  على دمحم طه سٌد احمد رابح وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها   - 11

 2110/1/5فى  1051محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

تم    21101125، وفى تارٌخ    11113على دمحم طه سٌد احمد رابح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 2110/1/5فى  1051محو/شطب السجل  تم محو المٌد بالتأشٌر رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 11055مؤمن دمحم عبدالحمٌد وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 5300ابو زٌد عبد الحمٌد حسٌن احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   6111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111رٌخ   ،وفً تا 11151حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 11151ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2111111.111س مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 11151حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 11151ك لٌدها برلم ،ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سب -  6

 جنٌه   2111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 6016ممدوح مهدى سٌخه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   111111.111ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 6016شركة ممدوح مهدى على سٌخه وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 6016ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ممدوح مهدى سٌخه وشرٌك -  0

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 6016شركة ممدوح مهدى على سٌخه وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   111111.111لمال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,  21101126وفً تارٌخ   ، 1105حنا بشرى حنا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21101126وفً تارٌخ   ، 1105ى حنا وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حنا بشر -  12

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم 21101126وفً تارٌخ   ، 1105حنا بشرى حنا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21101126وفً تارٌخ   ، 1105حنا بشرى حنا وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654وجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،امٌكو تكنول -  15

 جنٌه   5415403.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101126فً تارٌخ   ،و 654امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   5415403.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   5415403.111أس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5415403.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   5415403.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654دها برلم ،امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌ -  21

 جنٌه   5415403.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5415403.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف الت

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   5415403.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 654امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   5415403.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101125فً تارٌخ   ،و 11512رأفت عبدالرحمن على وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ   ، 11512احمد رافت عبدالرحمن على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   11111.111ٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  11151حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

_بالمركز التجارى االدارى _بالمطعه رلم 3ول _ بمشروع المصرٌة سنتر /أ_ بالدور اال15,14وصف الـتأشٌر:   ، الوحده رلم

 mc3_المنطمه 24

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  11151ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

_بالمركز التجارى االدارى _بالمطعه رلم 3ة سنتر /أ_ بالدور االول _ بمشروع المصر15,14ٌوصف الـتأشٌر:   ، الوحده رلم

 mc3_المنطمه 24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  11151حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

ارى االدارى _بالمطعه رلم _بالمركز التج3/أ_ بالدور االول _ بمشروع المصرٌة سنتر 15,14وصف الـتأشٌر:   ، الوحده رلم

 mc3_المنطمه 24

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  11151ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

طعه رلم _بالمركز التجارى االدارى _بالم3/أ_ بالدور االول _ بمشروع المصرٌة سنتر 15,14وصف الـتأشٌر:   ، الوحده رلم

 mc3_المنطمه 24

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  0154اشرف صالح على ومصطفى ابو الفتوح دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  6بمنطمة الصناعٌة جنوب غرب أ453العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصبح المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  0260بك لٌدها برلم    عالء دمحم ابراهٌم فاٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  6

 C1المنطمه الصناعٌه  52وصف الـتأشٌر:   ، اصبح العنوان لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  0260عالء دمحم ابراهٌم فاٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 3مجمع  2ملٌون م6نموزج )ج( بالمنطمه الجنوبٌه  312طعه رلم وصف الـتأشٌر:   ،  ل

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  0260عالء دمحم ابراهٌم فاٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 3مجمع  2ملٌون م6نموزج )ج( بالمنطمه الجنوبٌه  312وصف الـتأشٌر:   ،  لطعه رلم 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌة  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  11151كهربائٌه والمماوالت العامة واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌة  -  2

تعدٌل النشاط , وصف  تم21101111وفً تارٌخ  11151كهربائٌه والمماوالت العامة واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌة  -  3

نشاط , وصف تم تعدٌل ال21101111وفً تارٌخ  11151كهربائٌه والمماوالت العامة واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تركٌبات كهربائٌه ومٌكانٌكٌة وتورٌد مستلزمات المصانع وتركٌبات هندسٌة  -  4

, وصف  تم تعدٌل النشاط21101111وفً تارٌخ  11151كهربائٌه والمماوالت العامة واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اٌمن احمد فتحى وحمدى احمد احمد وشركاهم ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط التورٌدات  -  5

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21101122وفً تارٌخ  0612العمومٌه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

عزٌزة زاٌد سالم وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط التورٌدات العمومٌه والتوكٌالت  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  0612التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركه المصرٌه لسحب  االسالن وتصنٌعها شركة مساهمة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  اضافه نشاط/ تصنٌع  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة21101125وفً تارٌخ  113المسمار ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21101126وفً تارٌخ  654امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101126وفً تارٌخ  654)سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم   امٌكو مٌدٌكال  -  2

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101126وفً تارٌخ  654امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه ( ، سبك لٌدها برلم    -  3

 طةوصف التأشٌر: توصٌة بسٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: امنه دمحم ابراهٌم  2115شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكتٌها

الى: عربى فتحى محمود  5450ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعد  21101115،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكته

الى: شركه دمحم صالح دمحم  4321توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم و شرٌكٌه

الى: عزٌزة زاٌد سالم  0612لشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21101122،  فى تارٌخ :   -  4

 وشركاها

الى: دمحم السٌد الحسٌنى دمحم  14061توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكته

الى: صفوت صالح دمحم  0431ٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21101125،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: امٌكو تكنولوجى شرٌف  654توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  5

 فاروق اسماعٌل وشركاه
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الى: حنا بشرى حنا  1105توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101126،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    
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هشام احمد المصري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم صالح دمحم دمحم  -  55

حكومٌه و البنون و فتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه و السحب  منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر

 4321برلم       21101110و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و له حك البٌع و الرهن و االلتراض ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 صالح دمحم دمحم هشام احمد المصري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم -  51

منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و البنون و فتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه و السحب 

 4321برلم       21101110و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و له حك البٌع و الرهن و االلتراض ، تارٌخ : 

صري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم صالح دمحم دمحم هشام احمد الم -  50

منفردا و له حك تمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و البنون و فتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه و السحب 

 4321برلم       21101110البٌع و الرهن و االلتراض ، تارٌخ : و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و له حك 

برلم       21101110، تارٌخ :  2110لسنه  1021دمحم صالح دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  61

4321 

برلم       21101110، تارٌخ :  2110سنه ل 1021دمحم صالح دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  61

4321 

برلم       21101110، تارٌخ :  2110لسنه  1021دمحم صالح دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  62

4321 

    21101110، تارٌخ :  2110لسنه  1021هشام احمد المصري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  63

 4321برلم   

    21101110، تارٌخ :  2110لسنه  1021هشام احمد المصري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  64

 4321برلم   

    21101110، تارٌخ :  2110لسنه  1021هشام احمد المصري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  65

 4321برلم   

    21101122، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  66

 0612برلم   

    21101122، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  65

 0612برلم   

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  61

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  60

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم اٌمن ا -  51

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  51

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  52

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  53

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  54

 0612برلم       21101122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  55

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  56

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  55

 0612برلم       21101122

    21101122، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  51

 0612برلم   

    21101122، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  50

 0612برلم   

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  حمدى -  11

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  11

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم اٌمن احمد فت -  12

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  13

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم عزٌز -  14

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  15

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  16

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  15

 0612لم   بر    21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  11

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتاشٌر رلم  -  10

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  01

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  01

 0612لم   بر    21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  02

 0612برلم       21101122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  03

 0612برلم       21101122

،  2110/1/22فى  1041اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  04

 0612برلم       21101122تارٌخ : 

،  2110/1/22فى  1041اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  05

 0612برلم       21101122تارٌخ : 

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  06

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  05

 0612برلم       21101122

،  2110/1/22فى  1041عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  01

 0612برلم       21101122تارٌخ : 

،  2110/1/22فى  1041ج للوفاة بالتاشٌر رلم عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرو -  00

 0612برلم       21101122تارٌخ : 

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم  -  111

 0612برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1041امن  خروج للوفاة بالتاشٌر رلم ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  111

 0612برلم       21101122

عبدالرحمن  -احمد دمحم احمد ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  112

تولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع وفتح الحسابات عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما ال-خلٌل السٌد

فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه جمٌع الشركاء 

 0612برلم       21101122واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

عبدالرحمن  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد   احمد دمحم احمد ابوزٌد -  113

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع وفتح الحسابات -خلٌل السٌد

سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه جمٌع الشركاء فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد 

 0612برلم       21101122واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  114

ٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع عزٌزة زا-عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612  برلم     21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -حمدى احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  115

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

عمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه وفتح الحسابات فى البنون و

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -دمحم احمد  اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد -  116

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612برلم       21101122واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : جمٌع الشركاء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -اٌمن احمد فتحى ابراهٌم غٌاتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  115

السحب من البنون واالٌداع عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها و-عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -ٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  111

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله 

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -عزٌزة زاٌد سالم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  110

منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او -عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -من خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد عبدالرح -  111

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

وله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موك

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -عبدالرحمن خلٌل السٌد خلٌل حرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  111

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612برلم       21101122ٌعا ، تارٌخ : جمٌع الشركاء واجتمعهم جم

 -ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد  -  112

ٌداع عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واال-عبدالرحمن خلٌل السٌد

وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد من موافمه 

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

 -ع للشركاء الثالثه )احمد دمحم احمد ناجى اسحك حنٌن للٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌ -  113

عزٌزة زاٌد سالم ( مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع على الشٌكات وصرفها والسحب من البنون واالٌداع -عبدالرحمن خلٌل السٌد

من موافمه وفتح الحسابات فى البنون وعمل لروض موكوله للسٌدة عزٌزة زاٌد سالم منفردة اما فى حاله بٌع اصول الشركه فالبد 

 0612برلم       21101122جمٌع الشركاء واجتمعهم جمٌعا ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1051محمود دمحم عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  114

 14061برلم       21101122

، تارٌخ :  2110/1/22فى  1051محمود دمحم عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  115

 14061برلم       21101122

صفوت صالح دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا وله فى  -  116

مٌك غرض الشركة وله حك فتح حسابات بالبنون واصدار الشٌكات للغٌر وابرام كافة العمود واوامر التورٌد ذلن اوسع السلطات لتح

اما فٌما ٌتعلك بااللتراض او الرهن او البٌع او التنازل عن كل او بعض اصول الشركة فٌكون للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا ، 

 0431برلم       21101125تارٌخ : 

صالح دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا وله فى صفوت  -  115

ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك فتح حسابات بالبنون واصدار الشٌكات للغٌر وابرام كافة العمود واوامر التورٌد 

او التنازل عن كل او بعض اصول الشركة فٌكون للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا ،  اما فٌما ٌتعلك بااللتراض او الرهن او البٌع

 0431برلم       21101125تارٌخ : 
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 32 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صفوت صالح دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا وله فى  -  111

ك فتح حسابات بالبنون واصدار الشٌكات للغٌر وابرام كافة العمود واوامر التورٌد ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله ح

اما فٌما ٌتعلك بااللتراض او الرهن او البٌع او التنازل عن كل او بعض اصول الشركة فٌكون للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا ، 

 0431برلم       21101125تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا وله فى صفوت صالح دمحم  شركة تضام -  110

ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة وله حك فتح حسابات بالبنون واصدار الشٌكات للغٌر وابرام كافة العمود واوامر التورٌد 

بعض اصول الشركة فٌكون للشرٌن صفوت صالح دمحم منفردا ،  اما فٌما ٌتعلك بااللتراض او الرهن او البٌع او التنازل عن كل او

 0431برلم       21101125تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  121

ٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماع

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

ضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغرا

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  121

ٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماع

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

تعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى ال

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  122

سر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌا

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

جتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن م

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

عٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسما -  123

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

والجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه ا

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

لشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة ا -  124

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

المانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه او

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة -  125

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

حتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا ماا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  126

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

لشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة ا
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اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126ٌخ : الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تار

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  125

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

ى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اومنفردٌن ف

اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  121

مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها 

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126ت الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : الجها

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  120

دى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شا

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

شركه وضمن اغراضها امام جمٌع اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم ال

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  131

ٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر والس

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن 

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ل والسٌدة/ شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌ -  131

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

جتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع اوالئحته التنفٌذٌه اوال

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادار -  132

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه  هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن دمحم فاروق اسماعٌل عثما -  133

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

اعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌم

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  134

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126اع ، تارٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  135

فردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومن

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : والغٌر حكومٌه و

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  136

لتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعال

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

الجهات الحكومٌه  اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  135

د/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌ

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

سم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل با

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  131

والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

عٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتم

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

اعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسم -  130

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اد -  141

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

كه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشر

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

مان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن دمحم فاروق اسماعٌل عث -  141

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

ٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها ف

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654 برلم      21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  142

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

ت الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126مطاع ، تارٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال وال

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  143

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الد

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126، تارٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  144

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

ٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اومنفرد

اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126طاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والم

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  145

ها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللت

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126جهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : ال

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  146

شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ 

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم 

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  -  145

سٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن ٌاسمٌن محمود ٌاسر وال

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع  اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ل والسٌدة/ ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌ -  141

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون 

جتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع اوالئحته التنفٌذٌه اوال

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/  ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة -  140

ٌاسمٌن محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن 

اوالمانون اومنفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه 

اوالئحته التنفٌذٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع 

 654برلم       21101126الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌ -  151

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

احتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا ما

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  151

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه  هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  152

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه  هذا الصدد

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126االعمال والمطاع ، تارٌخ :  والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  153

مجتمعٌن اومنفردٌن فى  محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126لغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : وا

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  154

ل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌ

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراض

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  155

ماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اس

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  156

ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

عٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسما -  155

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

والجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه ا

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الش -  151

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

مانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوال

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بس -  150

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

ظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتف

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن ش -  161

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

تعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه وال

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  161

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

ع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوس

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126عمال والمطاع ، تارٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع اال

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  162

ٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمع

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126كومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : والغٌر ح

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  163

وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى  محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  164

ٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والس

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل ب

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  165

لسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر وا

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

ن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌ

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

والسٌدة/ ٌاسمٌن احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل  -  166

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

تماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه اوالج

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

كه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشر -  165

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

انون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالم

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بس -  161

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتف

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

عٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن س -  160

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

لتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه وا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  151

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

وسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد ا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126العمال والمطاع ، تارٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع ا

احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  151

عٌن اومنفردٌن فى محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتم

هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه 

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : والغٌر 

احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  152

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

لشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه هذا الصدد اوسع السلطات الدارة ا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126ٌخ : والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تار

احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركه للسٌد/ شرٌف فاروق اسماعٌل والسٌدة/ ٌاسمٌن  -  153

محمود ٌاسر والسٌد/ دمحم فاروق اسماعٌل والسٌد/ شادى فاروق اسماعٌل الشركه وعاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن اومنفردٌن فى 

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌماعدا مااحتفظ  به صراحه عمد الشركه اوالمانون اوالئحته التنفٌذٌه  هذا

اوالجتماع الشركاء وللمدٌرٌن مجتمعٌن اومنفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

 654برلم       21101126ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ :  والغٌر حكومٌه والمطاع العام

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  154

وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : ٌجٌ

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  155

ات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌك

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  156

التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض  من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل  بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  155

واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

ن االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكو

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

جمٌع البنون والمصارف سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع  -  151

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

فه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكا -  150

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

ع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتما

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون شادى فاروق اسماعٌل عثمان  تو -  111

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من  وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  111

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

اط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النش

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  112

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

لغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر ا

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126دارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات اال

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  113

لتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا اال

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126موجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : ب

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  114

ل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعام

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

ه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كاف

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 
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شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  115

ٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب وا

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

مع جمٌع البنون دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل  -  116

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

مه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الشركاء بالمواف

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

لخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  115

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

جب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بمو

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون دمحم فاروق اسماعٌل ع -  111

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

رى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخ

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654  برلم     21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  110

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

ٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتمل

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126لغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل ا

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  101

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

تغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من و

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126ات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماع

شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  101

دا االلتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماع

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

ونا جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لان

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  102

تعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور ال

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا  جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  103

واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول  والمصارف من سحب
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وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

ون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌك

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ل مع جمٌع البنون دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعام -  104

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

افمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الشركاء بالمو

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  105

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

موجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن ب

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  دمحم فاروق اسماعٌل -  106

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات 

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654م   برل    21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  105

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

تملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات او

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126ل الغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌ

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  101

ل والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصو

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126ماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجت

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  100

ماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌ

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

لانونا جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  211

التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول  والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا  جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  211

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

شاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص الن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126تارٌخ :  بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ،

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  212

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

لغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر ا

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126دارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات اال

ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -  213

لتراض والرهن وبٌع االصول والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا اال

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126وجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : بم

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  214

لٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتو

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

اء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشرك

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  215

بات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسا

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

با وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتو

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

صارف شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والم -  216

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ذلن التعامل مع جمٌع البنون ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وك -  215

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من 

ركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا جمٌع الش

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر -  211

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

ون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌك

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون ٌاسمٌن محم -  210

والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول 

اركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من وتغٌر الغرض اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مش

جمٌع الشركاء بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا 

 654برلم       21101126بموجب توكٌل ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  211

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

ملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوت

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126الغٌر ، تارٌخ :  ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل

شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  211

الغرض  من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126الدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : ٌجٌز حضور اجتماعات ا

شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  212

ض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلترا

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  213

على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

ومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء ا

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  214

وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

ٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا و

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف -  215

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

اذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخ

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

تعامل مع جمٌع البنون والمصارف احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن ال -  216

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

الموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل ب

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  215

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

موجب اجتماع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن ب

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

رى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف احمد دمحم مختار ذك -  211

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 
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اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء  اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  210

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

نشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوتملٌص ال

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126، تارٌخ : ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر 

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  221

رض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغ

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126رة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : ٌجٌز حضور اجتماعات االدا

احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  221

والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض  من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

وكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب ت

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  222

على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

ومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء ا

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  -  223

وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض  من سحب واٌداع وفتح حسابات

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

رف سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصا -  224

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

تخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن با

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

لتعامل مع جمٌع البنون والمصارف احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن ا -  225

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء 

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف  احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  226

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

موجب اجتماع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن ب
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بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

رى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف احمد دمحم مختار ذك -  225

من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل والتولٌع على الشٌكات فٌماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وتغٌر الغرض 

اوفتح فروع جدٌدة وٌكون ذلن بموجب اجتماع من جمٌع الشركاء اوكافه التوسعات اوتملٌص النشاط اوالدخول فى مشاركات اخرى 

بالموافمه وتفوٌض المدٌرٌن باتخاذة وٌكون االجتماع مكتوبا وٌولع علٌه من كافه الشركاء اومن ٌنوب عنهم لانونا بموجب توكٌل 

 654برلم       21101126ٌجٌز حضور اجتماعات االدارة ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  فى كل اوبعض ماذكر ولهما مجتمعان اومنفردان الحك فى بٌع  -  221
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برلم       21101126، تارٌخ :  1015 احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم -  321

654 

برلم       21101126، تارٌخ :  1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  320

654 

برلم       21101126، تارٌخ :  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  331

654 

برلم       21101126، تارٌخ :  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  331

654 

برلم       21101126، تارٌخ :  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  332
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 654برلم       21101126، تارٌخ :  1015ة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم احمد دمحم مختار ذكرى  شرك -  333

 654برلم       21101126، تارٌخ :  1015احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  334

 654برلم       21101126، تارٌخ :  1015رلم احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر  -  335

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  336

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  335

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  331

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم سعٌد عبدالمحسن احمد  تو -  330

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015خروج بالتاشٌر رلم  سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  341

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  341

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

سعٌد  وخروج السٌد/ دمحم 1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  342

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  343

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015لسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدالمحسن وا

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  344

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015حمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى م

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  345

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015سام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ ح

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  346

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم شادى فاروق  -  345

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توص -  341

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015رٌن  خروج بالتاشٌر رلم دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  340

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015رلم  دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر -  351

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

ٌد/ دمحم سعٌد وخروج الس 1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  351

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  352

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015محسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدال

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015شادى فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  353

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدالمحسن والسٌد/ محمود 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  354

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015ٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والس

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  355

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015محمود بالتاشٌر رلم  عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  356

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015 عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  355

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  351

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015دمحم فاروق اسماعٌل عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  350

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  361

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015اسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم ٌاسمٌن محمود ٌ -  361

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بس -  362

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015روج بالتاشٌر رلم ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خ -  363

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  364

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

 سعٌد وخروج السٌد/ دمحم 1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  365

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  366

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم  والسٌد/

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  365

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015لسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم والسٌد/ محمود وجدى محمود على وا

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  361

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015مود بالتاشٌر رلم والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد مح

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  360

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  351

ٌخ : ، تار 2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم       21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد  1015ٌاسمٌن محمود ٌاسر رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  351

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عبدالمحسن والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654م   برل    21101126

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  352

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  شرٌف فاروق -  353

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015ر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم شرٌف فاروق اسماعٌل  شركة تضامن  مدٌ -  354

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  355

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015ل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم شرٌف فاروق اسماعٌ -  356

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015رٌن  خروج بالتاشٌر رلم شرٌف فاروق اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  355

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015 احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم -  351

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

 سعٌد عبدالمحسن وخروج السٌد/ دمحم 1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  350

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  311

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015د/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم والسٌ

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  311

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015ى والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم والسٌد/ محمود وجدى محمود عل

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  312

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015عٌد محمود بالتاشٌر رلم والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن س

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015احمد دمحم مختار ذكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  313

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015 والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  314

    21101126رٌخ : ، تا 2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  315

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654  برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015سعٌد عبدالمحسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  -  316

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم احمد دمحم  -  315

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015مدٌر و شرٌن  خروج بالتاشٌر رلم  احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  -  311

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

وخروج السٌد/ دمحم سعٌد عبدالمحسن  1015اشٌر رلم احمد دمحم مختار ذكرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالت -  310

    21101126، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015والسٌد/ محمود وجدى محمود على والسٌد/ حسام الدٌن سعٌد محمود بالتاشٌر رلم 

 654برلم   

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  301

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  301

 1105برلم       21101126

ارٌخ : ، ت 2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  302

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  303

 1105برلم       21101126

ٌخ : ، تار 2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  304

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  305

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  306

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  305

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  301

 1105لم   بر    21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  300

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  411

 1105 برلم      21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  411

 1105برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  412

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  413

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  414

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  415

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  416

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051ا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم حن -  415

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  411

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم حنا بشرى  -  410

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  411

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051رى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم نبٌل حنا بش -  411

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  412

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم   نادر حنا بشرى حنا -  413

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  414

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم   نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة -  415

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  416

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051سٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة ب -  415

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  411

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051تضامن  خروج بالتأشٌر رلم نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن م -  410

 1105برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  421

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1051ج بالتأشٌر رلم نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرو -  421

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  422

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015ٌر رلم حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأش -  423

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم  -  424

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015 حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج بالتأشٌر رلم -  425

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  426

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015لم نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر ر -  425

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  421

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  420

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  431

 1105برلم       21101126

ٌخ : ، تار 2110/1/26فى  1015نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  431

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  432

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  433

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  434

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  435

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم  -  436

 1105برلم       21101126

، تارٌخ :  2110/1/26فى  1015ا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج بالتأشٌر رلم نانسى حن -  435

 1105برلم       21101126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  431

 1105برلم       21101126: الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ 

حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  430

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ح -  441

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  441

 1105برلم       21101126دٌن ، تارٌخ : الشركة مجتمعٌن او منفر

نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر  -  442

 1105برلم       21101126امور الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  شركة  -  443

 1105برلم       21101126امور الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  444

 1105برلم       21101126ة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : الشرك

نادر حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  445

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور نادر حنا بشرى حنا  توصٌ -  446

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نادر حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  445

 1105برلم       21101126شركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ال

نبٌل حنا بشرى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر  -  441

 1105برلم       21101126امور الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رى حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر نبٌل حنا بش -  440

 1105برلم       21101126امور الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سلطات لتسسٌر امور نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة ال -  451

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نانسى حنا بشرى حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  451

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما كافة السلطات لتسسٌر امور  -  452

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

افة السلطات لتسسٌر امور نانسى حنا بشرى حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن ولهما ك -  453

 1105برلم       21101126الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عالء دمحم ابراهٌم فاٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخلٌه وامام  -  454

البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وكذلن التعامل مع

والرهن وااللتراض واالستدانه بضمان اصول الشركه من حك السٌد/ عالء دمحم ابراهٌم فاٌد منفردا اما فٌما ٌخص البٌع الصول 

 0260برلم       21101125وممتلكات الشركه العمارٌه فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عالء دمحم ابراهٌم فاٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع وكذلن تمثٌل الشركه فى الشئون الداخلٌه وامام  -  455

كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات 

لرهن وااللتراض واالستدانه بضمان اصول الشركه من حك السٌد/ عالء دمحم ابراهٌم فاٌد منفردا اما فٌما ٌخص البٌع الصول وا

 0260برلم       21101125وممتلكات الشركه العمارٌه فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 11055برلم       21101111مؤمن دمحم عبدالحمٌد وشركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

    21101111شركه رمضان فتحى مصطفى سٌد احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 13111برلم   

 2115برلم       21101111امنه دمحم ابراهٌم وشرٌكتٌها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 2115برلم       21101111امنة دمحم ابراهٌم و شركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 2115برلم       21101111ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  امنه دمحم ابراهٌم وشرٌكتٌها  شركة تضامن  -  5

 2115برلم       21101111امنة دمحم ابراهٌم و شركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 5450برلم       21101115عربى فتحى محمود وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

برلم       21101115شركة نعٌمة مصطفى كامل وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

5450 

 12315برلم       21101116اشرف سالم لبٌب وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

    21101111وشرٌكٌه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة دمحم مصطفى حسٌن جبر  -  11

 11364برلم   

 11151برلم       21101111حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 11151برلم       21101111ضامن ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة ت -  12

 11151برلم       21101111حسٌن دمحم ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 11151برلم       21101111ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 6016برلم       21101111ممدوح مهدى سٌخه وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

    21101111شركة ممدوح مهدى على سٌخه وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 6016برلم   

 6016برلم       21101111ضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ممدوح مهدى سٌخه وشرٌكه  شركة ت -  15

    21101111شركة ممدوح مهدى على سٌخه وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 6016برلم   
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برلم       21101110تارٌخ :  شركه هشام احمد المصري و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، -  10

4321 

 4321برلم       21101110هشام احمد المصرى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

برلم       21101110شركه دمحم صالح دمحم دمحم و شرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

4321 

برلم       21101122محمود دمحم عبدالحمٌد وشرٌكٌه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

14061 

برلم       21101122دمحم السٌد الحسٌنى دمحم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

14061 

    21101122حمد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اٌمن احمد فتحى وحمدى احمد ا -  24

 0612برلم   

 0612برلم       21101122عزٌزة زاٌد سالم وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

    21101122ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اٌمن احمد فتحى وحمدى احمد احمد وشركاهم  توصٌة بسٌطة  ملخص  -  26

 0612برلم   

 0612برلم       21101122عزٌزة زاٌد سالم وشركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

برلم       21101125على دمحم طه سٌد احمد رابح وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

11113 

برلم       21101125على دمحم طه سٌد احمد رابح وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  20

11113 

برلم       21101125على دمحم طه سٌد احمد رابح وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

11113 

    21101125ضٌاء حسٌن وشرٌكه دمحم صفوت صالح  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم  -  31

 0431برلم   

صفوت صالح دمحم وشرٌكته ) نٌوالمصرٌه لتجارة االدوات الكهربائٌه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  32

 0431برلم       21101125تارٌخ : 

شركة صفوت صالح دمحم وشرٌكه دمحم صفوت صالح  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  33

 0431برلم       21101125

 0431برلم       21101125صفوت صالح دمحم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

 0051برلم       21101125ة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : هانى فؤاد بٌومى وشرٌكه  شرك -  35

 1105برلم       21101126حنا بشرى حنا وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

 1105برلم       21101126حنا بشرى حنا وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

 1105برلم       21101126حنا بشرى حنا وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 1105برلم       21101126حنا بشرى حنا وشركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  30



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشر -  41

 654برلم       21101126

    21101126امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

 654برلم   

    21101126ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  توصٌة بسٌطة -  42

 654برلم   

امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  43

 654برلم       21101126

    21101126كة تضامن ، تارٌخ : امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  44

 654برلم   

    21101126امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  45

 654برلم   

:  امٌكو تكنولوجى شرٌف فاروق اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ -  46

 654برلم       21101126

    21101126امٌكو مٌدٌكال )سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

 654برلم   

    21101126امٌكو تكنولوجً ) سعٌد عبدالمحسن وشركاه (  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  41

 654رلم   ب

برلم       21101125رأفت عبدالرحمن على وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  40

11512 

برلم       21101125احمد رافت عبدالرحمن على وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  51

11512 

  ــــــــــــــــــــــ   

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 0056برلم       21101111، تارٌخ :  1134  2123/11/11بطرس غالى صموائٌل تماوى  تجدٌد السجل سارى حتى  -  1

 11511برلم       21101114، تارٌخ :  1154  2124/6/24السجل ساري حتً تامر عزوز احمد عبدالحلٌم  تجدٌد  -  2

 6541برلم       21101114، تارٌخ :  1145  2124/1/11عادل عزت البٌومى ابو زٌد  تجدٌد السجل سارى حتى  -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11455برلم       21101114، تارٌخ :  1151  2124/6/1احمد عبدالعزٌز البدراوى حسنٌن  تجدٌد السجل سارى حتى  -  4
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 11544برلم       21101115، تارٌخ :  1155  2124/5/11دمحم احمد دمحم المرسى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  5

    21101115ٌخ : ، تار 1150  2124/1/4مكتب جلٌلة عبدهللا احمد بدوى للرحالت ونمل العمال  تجدٌد السجل ساري حتً  -  1

 11511برلم   

    21101115، تارٌخ :  1150  2124/1/4مكتب جلٌلة عبدهللا احمد بدوى للرحالت الداخلٌة  تجدٌد السجل ساري حتً  -  0

 11511برلم   

، تارٌخ :  1150  2124/1/4مكتب جلٌلة عبدهللا احمد بدوى للرحالت ونمل العمال  تجدٌد السجل ساري حتً  -  11

 11511برلم       21101115

 1241برلم       21101115، تارٌخ :  1161  2121/4/13الوتٌدى للدعاٌة واالعالن  تجدٌد السجل سارى حتى  -  11

برلم       21101115، تارٌخ :  1151  2123/12/21اشرف عبدالخالك السٌد سٌد احمد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  12

11164 

 0515برلم       21101115، تارٌخ :  1161 دمحم بندق  تجدٌد السجل  عبدهللا حسن دمحم -  13

برلم       21101116، تارٌخ :  1151  2124/3/2ابراهٌم بدروس اسطفانوس جوار جٌوس  تجدٌد السجل سارى حتى  -  14

6143 

  2124/3/2السجل سارى حتى مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ابراهٌم بدروس اسطفانوس جوارجٌوس  تجدٌد  -  15

 6143برلم       21101116، تارٌخ :  1151

برلم       21101116، تارٌخ :  1155  2124/6/23احمد دمحم عبدالمادر محمود سرحان  تجدٌد السجل سارى حتى  -  16

11402 

 5415برلم       21101115، تارٌخ :  1115  2121/5/31دٌوان تكس للغزل والنسٌج  تجدٌد السجل سارى حتى  -  15

 3513برلم       21101115، تارٌخ :  1113صٌدلٌه الدكتوره / امٌمه البهنساوي  تجدٌد السجل   -  11

 5152برلم       21101111، تارٌخ :  1011  2124/6/22احمد على عبدالواحد على  تجدٌد السجل سارى حتى  -  10

 0145برلم       21101111، تارٌخ :  1101  2122/5/20ل سارى حتى دمحم احمد عبد الموى صمر  تجدٌد السج -  21

 0131برلم       21101111، تارٌخ :  1011احمد فكرى عبد المادر ٌوسف على  تجدٌد السجل   -  21

 11464برلم       21101110، تارٌخ :  1011  2124/6/11دمحم احمد عبداللطٌف فرج  تجدٌد السجل ساري حتً  -  22

 5624برلم       21101110، تارٌخ :  1022  2121/12/22لطفً خٌري محمود ابراهٌم  تجدٌد السجل ساري حتً  -  23

 11245برلم       21101121، تارٌخ :  1031  2124/3/1دمحم انور ابراهٌم مبرون  تجدٌد السجل سارى حتى  -  24

 11305برلم       21101121، تارٌخ :  1031  2124/5/12 اسماعٌل عبدهللا السٌد دمحم  تجدٌد السجل ساري حتً -  25
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 11511برلم       21101121، تارٌخ :  1035  2124/6/25على السٌد دمحم سلٌم دروٌش  تجدٌد السجل ساري حتً  -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 5155برلم       21101121، تارٌخ :  1043  2124/1/11باسم سعٌد شبل الغٌاتى  تجدٌد السجل ساري حتً  -  21

برلم       21101121، تارٌخ :  1034  2124/5/6مكتب امٌنةمغربى لنمل عمال الشركات  تجدٌد السجل ساري حتً  -  20
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 11211برلم       21101122، تارٌخ :  1040  2124/2/16ساري حتً عامر نفادى دمحم عبدالعال  تجدٌد السجل  -  31

 0146برلم       21101122، تارٌخ :  1051زٌنب مختار السٌد النبوى لنمل عمال الشركات  تجدٌد السجل   -  31

 11565برلم       21101125، تارٌخ :  1061هند ابراهٌم هادى  تجدٌد السجل   -  32

 6534برلم       21101126، تارٌخ :  1011  2124/1/5اٌمان عبده اسماعٌل راشد  تجدٌد السجل ساري حتً  -  33

 11314برلم       21101126، تارٌخ :  1052  2124/4/1اٌمن حسٌن محمود دمحم لندٌل  تجدٌد السجل ساري حتً  -  34

 3532برلم       21101126خ : ، تارٌ 1053عمر دمحم احمد الدق  تجدٌد السجل   -  35

 3532برلم       21101126، تارٌخ :  1054  2123/11/11عمر دمحم احمد الدق  تجدٌد السجل سارى حتى  -  36

، تارٌخ :  1002  2124/3/2مكتب نظمى حلمى مرسى الخولى لنمل عمال الشركات  تجدٌد السجل سارى حتى  -  35

 11234برلم       21101125

 0111برلم       21101125، تارٌخ :  1001  2123/6/25بٌع شعبان دمحم على  تجدٌد السجل سارى حتى ر -  31

 11363برلم       21101125، تارٌخ :  1015  2124/4/21مروان دمحم سعٌد عبداللطٌف  تجدٌد السجل ساري حتً  -  30

 3611برلم       21101121، تارٌخ :  2115  2122/0/10الصبروت للتورٌدات العمومٌه  تجدٌد السجل سارى حتى  -  41

 11635برلم       21101121، تارٌخ :  2111  2124/0/1اشرف لتجارة المواد الغذائٌة  تجدٌد السجل سارى حتى  -  41

برلم       21101121، تارٌخ :  2113  2124/6/11مكتب اٌمان عبدهللا على سالم لنمل العمال  تجدٌد السجل سارى حتى  -  42

11411 

 11644برلم       21101121، تارٌخ :  2116  2124/0/3صالح عبدالمجٌد احمد خلٌل  تجدٌد السجل سارى حتى  -  43

 11501برلم       21101121، تارٌخ :  2112  2124/1/0بهاء فاٌز ابراهٌم جبر  تجدٌد السجل سارى حتى  -  44

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركات  تجدٌدات ش   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101115، تارٌخ :  1164  2124/4/1شركة مجدى شرٌف وشرٌكه تامر عبدالعزٌز  تجدٌد السجل سارى حتى  -  1
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 برلم      21101115، تارٌخ :  1164  2124/4/1شركه مجدى شرٌف وشرٌكه تامر عبدالعزٌز  تجدٌد السجل سارى حتى  -  2
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 11311برلم       21101115، تارٌخ :  1164  2124/4/1مجدى شرٌف وشرٌكٌه  تجدٌد السجل سارى حتى  -  3

 2111برلم       21101116، تارٌخ :  1150  2124/6/1شركة اٌمن محمود صبرى وشرٌكته  تجدٌد السجل سارى حتى  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11522برلم       21101116، تارٌخ :  1155  2124/6/31حتى  سٌف احمد دمحم ٌوسف وشرٌكته  تجدٌد السجل سارى -  5

 11522برلم       21101116، تارٌخ :  1155  2124/6/31سٌف احمد دمحم ٌوسف وشرٌكه  تجدٌد السجل سارى حتى  -  6

 11364برلم       21101111، تارٌخ :  1015شركة دمحم مصطفى حسٌن جبر وشرٌكٌه  تجدٌد السجل   -  5

 4113برلم       21101110، تارٌخ :  1023  2124/6/26زٌاد عبدالنبً و شركاه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  1

 11612برلم       21101110، تارٌخ :  1015  2124/1/13وهبه الجمل وشركاه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  0

برلم       21101121، تارٌخ :  1026  2124/5/3شركة مصطفى عوض هللا وشرٌكته  تجدٌد السجل ساري حتً  -  11

5102 

برلم       21101121، تارٌخ :  1026  2124/5/3شركة مصطفى عوض هللا وشرٌكته  تجدٌد السجل ساري حتً  -  11

5102 

برلم       21101121، تارٌخ :  1026  2124/5/3شركة مصطفى عوض هللا وشرٌكته  تجدٌد السجل ساري حتً  -  12

5102 

 0125برلم       21101122، تارٌخ :  1053  2123/5/0دمحم سعٌد عبد الرحمن وشركاه  تجدٌد السجل سارى حتى  -  13

 0051برلم       21101125، تارٌخ :  1065هانى فؤاد بٌومى وشرٌكه  تجدٌد السجل   -  14

برلم       21101126، تارٌخ :  1016  2124/1/6شركه حسنٌه عبدالبدٌع السٌد و شركاها  تجدٌد السجل سارى حتى  -  15

4151 

 4151برلم       21101126، تارٌخ :  1016  2124/1/6وهبه ٌوسف الجمل وشركاه  تجدٌد السجل سارى حتى  -  16

 11532برلم       21101126، تارٌخ :  1014  2124/5/6عالء الدٌن بسٌونى وشركاه  تجدٌد السجل ساري حتً  -  15

برلم       21101121، تارٌخ :  2114  2124/5/15هللا سعٌد دمحم محمود بركه وشرٌكٌه  تجدٌد السجل سارى حتى عبد -  11

11553 

 1615برلم       21101121، تارٌخ :  2111دمحم احمد سٌد احمد عمبه وشرٌكه  تجدٌد السجل   -  10

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

   برلم    21101120الشركه االستثمارٌه مٌرى مون للمستلزمات الطبٌه  تجدٌد رهن تجارى لصالح بنن الماهرة ، تارٌخ :  -  1

1666 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


