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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21121112، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن صالح الدٌن عبدالممصود عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -عن تورٌد اخشاب ، بجهة : شارع الكوثر من شارع الحدٌد والصلب بحرى ابوٌوسؾ  212221

، لٌد فى  111111.111صابر عادل صابر رمضان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ومٌه صابر للمماوالت العم -  2

 لسم -شارع البٌطاش الرئٌسى امام بٌت العز  26عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  212116برلم  21121115

عن بٌع ادوٌه  212216برلم  21121111، لٌد فى  11111.111اٌمان دمحم ابراهٌم وراد فزاع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -بٌطرٌة ، بجهة : اول فٌصل الكٌنج بعد مولؾ التناٌات مواد اوالد بطاطا لمطع ؼٌار التوٌوتا 

عن عموم  212122برلم  21121115، لٌد فى  25111.111دمحم عبدالرحٌم عبدالعال السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -الهانوفٌل  -شمه بالدور الثالث علوى  -تح هللا العوامى خلؾ السنترال شارع ف 33التصدٌر ، بجهة : 

عن تصنٌع  212212برلم  21121122، لٌد فى  5111.111عبادي ابراهٌم علً الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

فة التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : محالٌل ؼسٌل كلوي باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل بهذا المجال و بشرط استصدار كا

 - 2بلون  2توسعات المنطمة االولً لطعه رلم 

عن تصنٌع  212212برلم  21121122، لٌد فى  5111.111عبادي ابراهٌم علً الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ر كافة التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : محالٌل ؼسٌل كلوي باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل بهذا المجال و بشرط استصدا

و ممٌد برلم  2112/1/1لسم العامرٌة و نشاطه / بٌع دواجن و تارٌخ االفتتاح  -مطروح الصفا  Aبحري طرٌك  22الكٌلو 

 دائم 212212

اره ، عن محل جز 212222برلم  21121121، لٌد فى  11111.111احمد حسن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم - 1شارع عبدالفتاح الطلخاوى بجوار صٌدلٌة دابٌان سالمه البوابه  -بجهة : دخٌله 

عن بٌع منتجات  212244برلم  21121126، لٌد فى  11111.111دمحم احمد فرج اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

جالس من طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مخزن االنابٌب ورلٌة و مستلزمات تصفٌؾ شعر ، بجهة : شارع مسجد ٌاسٌن من شارع ال

 لسم -

عن اعمال  212231برلم  21121121، لٌد فى  111111.111حسام عبدالؽنى حامد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -ش حسٌن فهمى عمارات ضباط الشرطه ؼرفه من شمه  2خدمات شحن ، بجهة : 

برلم  21121114، لٌد فى  11111.111ى منصور جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن عبدالؽنى عبدالؽن -  11

 لسم -شارع على بن المصرى  6عن تورٌدات ادوات مكتبٌه ، بجهة :  212111

 21121114، لٌد فى  11111.111ماجد بخٌت على دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دٌاب ترٌد للمستلزمات الطبٌه  -  11

 -ابو ٌوسؾ  -شارع ؼنٌوه امام البٌت االبٌض  25عن توزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه ، بجهة :  212114لم بر

 لسم -برج التوحٌد بجوار سوبر ماركت الصالحٌن 

تجات عن بٌع من 212121برلم  21121115، لٌد فى  51111.111عمر دمحم السٌد ابوضٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -المبارى  -شارع االخشٌدى  22ؼذائٌه ومنظفات وتجمٌل ، بجهة : 

عن تجارة  212122برلم  21121116، لٌد فى  21111.111اسامه دمحم محمود عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -المبارى  -شارع االخشٌدى  15وتوزٌع منظفات ، بجهة : 

عن مالبس  212221برلم  21121111، لٌد فى  11111.111دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نسمه فؤاد عبدربه  -  14

 لسم -شارع الشٌخ البشرى المبارى  13 -جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌنا البصل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطعم  212254برلم  21121121، لٌد فى  51111.111مسعد جابر احمد دمحم الطربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -شارع باب الكراسته  51عمار رلم  -، بجهة : اللبان 

عن  212121 برلم 21121115، لٌد فى  25111.111عمر فوزي محمود فتٌحه البشبٌشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم-خلؾ جامع ستانً الدخٌله الجبل 21عموم التصدٌر ، بجهة : دخٌله 

عن بٌع  212122برلم  21121112، لٌد فى  11111.111نورهان على دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -منظفات جمله ولطاعى ، بجهة : شارع مسجد ناجى بجوار سوبر ماركت الحرمٌن برج زٌنه

عن بٌع  212215برلم  21121115، لٌد فى  11111.111احمد هنداوى مصباح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

-مالبس حرٌمى ، بجهة : شارع الجمهورٌه شارع عثمان بن عفان خلؾ عمارة التموٌن و امام مدرسة الحسٌن بن على االعدادى 

 لسم

عن شحن  212222برلم  21121112، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمال دمحم دمحم الصؽٌر   -  12

 لسم -وتفرٌػ ومماوالت عمومٌه ، بجهة : نجع العرب امام شركه االلمنٌوم 

عن مماوالت عامه  212225برلم  21121112، لٌد فى  111111.111اسالم دمحم السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -البٌطاش  -ة : شارع مسجد الرحمن المتفرع من شارع عبدالفتاح الطلخاوى ، بجه

عن ورشة تٌل  212232برلم  21121121، لٌد فى  11111.111احمد السٌد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -رع البتروكٌماوٌات بجوار مسجد اللٌبً مدخل عبدالمادر شا -فرامل بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : عامرٌه 

 لسم

عن بوفٌه لتمدٌم  212251برلم  21121122، لٌد فى  11111.111عباس دمحم عباس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع الخضر من المشٌر احمد بدوى  15المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : 

عن محل بٌع  212261برلم  21121122، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم جمٌل دمحم عبدالعال  -  23

 لسم -شارع زٌن العابدٌن  31خضار بالتجزئة ، بجهة : 

عن تصنٌع  212212برلم  21121111، لٌد فى  11111.111عبادي ابراهٌم علً الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

تعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل بهذا المجال و بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : محالٌل ؼسٌل كلوي باالس

 لسم -مطروح الصفا  Aبحري طرٌك  22الكٌلو 

، لٌد فى  25111.111اٌمن كامل محمود عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اٌمن كامل لتصنٌع االكٌاس البالستٌن  -  25

زاوٌة عبدالمادر خلؾ مصنع السكر  -منشاه فردٌه ، بجهة : عامرٌه  -عن مصنع اكٌاس بالستٌن  212226لم بر 21121112

 لسم -متفرع من شارع الترعه 

عن استثمار  212211برلم  21121111، لٌد فى  111111.111طاهر كمال دمحم عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

شارع االربعٌن بٌانكً بجوار كافٌترٌا الناصٌه بجوار محل بٌم  1ات الدٌكور ، بجهة : دخٌله عماري واعمال التشطٌبات ومستلزم

 البٌطاش

عن بٌع  212212برلم  21121111، لٌد فى  11111.111فرحات زٌن العابدٌن حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم-مسجد العطارٌن  شارع احمد حبٌب متفرع من شارع2-نجؾ وتحؾ ، بجهة : عطارٌن

عن مركز خدمه  212221برلم  21121121، لٌد فى  11111.111رامى منٌر ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -تمسٌم المضاه ثالث منزل  -وصٌانه سٌارات ، بجهة : مدخل الناصرٌه المدٌمه 

عن مركز خدمه  212221برلم  21121121، لٌد فى  11111.111،  رامى منٌر ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  22

تارٌخ االفتتاح فى  -ونشاطه / استٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات  -مدٌنه نصر  -شارع مكرم عبٌد  66وصٌانه سٌارات ، بجهة : 

 دائم الماهرة الرئٌسً 416521ممٌد برلم  - 2116/3/21
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عن مركز  212251برلم  21121122، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  رشا عادل حافظ حماد سالم  ، تا -  31

 لسم -البٌطاش  -تنمٌة مهارات بشرٌه عدا برامج التاهٌل المهنى الذهنى و البدنى ، بجهة : نهاٌة ش الحى 

عن تنمٌة  212112 برلم 21121115، لٌد فى  51111.111رضا فتحى عبدالرازق بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

فى  242سنوات فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد برلم  4مهارات فوق 

 لسم -المرٌه الثامنه الرئٌسٌه ابٌس  -، بجهة : محرم بن  2112/5/2

برلم  21121114، لٌد فى  51111.111س ماله ،  حنان كامل حمدون حامد  ، تاجر فرد ، رأ -حمدون للمالبس الجاهزة  -  32

 لسم -البٌطاش بجوار صٌدلٌة د / اٌوب  -عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع الصابرٌن  -عن بٌع مالبس جاهزة  212112

ٌاه عن بٌع م 212224برلم  21121112، لٌد فى  11111.111علً سلٌمان صالح سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -شارع عمر بن الخطاب شارع الحمصه عماره الدفاع الجوي  212ؼازٌة ومٌاه معدنٌة ، بجهة : الهانوفٌل بحري 

عن صاله العاب  212252برلم  21121121، لٌد فى  51111.111اسالم دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

، بجهة :  2112/4/2فى  115لى التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم ترفٌهٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول ع

 لسم -مٌدان شهر العسل بجوار خروب كلٌة الطب  2

عن بٌع مستلزمات  212242برلم  21121122، لٌد فى  11111.111دمحم حلمى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -شارع تنظٌم وكالة اللٌمون وزاوٌة جبران  31 -محجبات ، بجهة : جمرن 

عن  212211برلم  21121112، لٌد فى  11111.111نسمه ابراهٌم احمد شحاته ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 -شارع عٌن شمس  11مكافحه حشرات وبٌع كٌماوٌات وصابون وكلور بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

 لسم -ش البٌطا

عن  212211برلم  21121111، لٌد فى  11111.111احمد على حسن خمٌس الشوٌطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

شارع تنظٌم  31 -ورشة تصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : جمرن 

 لسم -وكالة اللٌمون وزاوٌة جبران 

عن تنمٌة  212245برلم  21121126، لٌد فى  51111.111عمر دمحم ابوالعنٌن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

سنوات وموارد بشرٌه دون برامج االعاله الذهنٌه والبدنٌه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  4مهارات اطفال فوق 

 لسم -شارع صالح الحدٌنى  22 -، بجهة : محرم بن  2112/1/2فى  315لم الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد ر

عن تجاره  212123برلم  21121116، لٌد فى  51111.111دمحم سعٌد احمد حسن حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم-شارع صالح الدٌن 4لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : عطارٌن 

عن  212235برلم  21121121، لٌد فى  11111.111عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل عبدالفتاح عبدالحمٌد -  41

 لسم -شارع الصفوانى  2مركز خدمة وؼسٌل سٌارات ، بجهة : 

عن مخبز  212241برلم  21121122، لٌد فى  11111.111عثمان احمد عثمان عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -الوردٌان  -ام السلطان  شارع 11افرنجى ، بجهة : 

عن سٌبر  212124برلم  21121111، لٌد فى  51111.111شولى جابر عبدالؽنى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

شارع مستشفى العامرٌه بجوار عائلة دٌاب لالدوات  -، بجهة : عامرٌة  2112/2/31فى  362بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم -ٌه الكهربائ

عن  212111برلم  21121115، لٌد فى  11111.111محمود جمال الدٌن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم-لبلً مطروح شارع التامٌن بجوار كوافٌر 21اصالج لوحات كهربائٌه ، بجهة : عامرٌه الكٌلو 

برلم  21121115، لٌد فى  11111.111راضى عزٌز زكى بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -راضى للخضروات  -  44

متفرع من شارع  1شارع عوض الفادى خلؾ المول بوابه  12 -عن بٌع خضروات وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : دخٌله  212112

 لسم -فضه شارع البٌاده 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع احذٌه ،  212211برلم  21121115، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    السٌد دمحم السٌد محمود -  45

 لسم -بجهة : شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع الجمهورٌة خلؾ عمارة التموٌن 

تورٌد وصٌانة عن  212251برلم  21121122، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالستار دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -عمارة ابوماضوى  5شارع عمر بن الخطاب الهانوفٌل عمار رلم  -معدات طبٌه ، بجهة : دخٌله 

عن  212256برلم  21121122، لٌد فى  211111.111السٌد دمحم السٌد دمحم مرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -الوردٌان  -لسلطان شارع ام ا 26 -مصوؼات ذهبٌه ، بجهة : مٌنا البصل 

عن دعاٌه  212123برلم  21121111، لٌد فى  111111.111احمد دمحم دمحم حسن الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 -، بجهة : عامرٌه  2112/5/2فى  254واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بناء على موافمه وارده برلم 

 لسم -رع الكابالت شارع متفرع من شا

عن  212124برلم  21121116، لٌد فى  51111.111احمد دمحم وفاء الدٌن عزت دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

، بجهة :  2112/2/31فى  366دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم -االرضى  -رٌة مطروح بجوار شركة الكهرباء طرٌك اسكند -دخٌله 

عن مماوالت ورفع  212214برلم  21121115، لٌد فى  111111.111دمحم احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -الخلفاء الراشدٌن بالدور االول  26اثاث ، بجهة : الهانوفٌل بحرى شارع 

عن تسوٌك  212216برلم  21121115، لٌد فى  51111.111وفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سعٌد دمحم ابراهٌم ت -  51

 لسم-شارع بدر الجمال تماطع شارع ابن زٌاد امبروزو21 3/22الكترونً ، بجهة : محرم بن

تورٌدات  عن 212212برلم  21121111، لٌد فى  21111.111اشرؾ دمحم رشوان بدٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -شارع الفمٌه  -شارع ابى الدرداء  12 -لطع ؼٌار ؼالٌات ، بجهة : اللبان 

عن تورٌد  212243برلم  21121125، لٌد فى  11111.111دمحم محمود ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -ش مسجد العطارٌن  44عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  -مالبس جاهزه 

عن مماوالت  212125برلم  21121111، لٌد فى  111111.111على عبدالباسط على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -شارع جالدٌوس من شاطىء الزهور الجهه البحرٌه  -عمومٌه ، بجهة : عامرٌه 

عن جٌم  212213برلم  21121112فى ، لٌد  51111.111السٌده خالؾ هاشم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -الهانوفٌل  -امام مسجد الضحى  -بجوار كافترٌا جدو  -رجالى ، بجهة : شارع لصر الموٌرى ابراج عائله المرجى 

عن ورشه  121213برلم  21121116، لٌد فى  111111.111تامر حسن ابراهٌم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -شارع االحسان والمناش  61طات وحنفٌات ، بجهة : تصنٌع محابس وخال

عن ورشه  121213برلم  21121116، لٌد فى  111111.111تامر حسن ابراهٌم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

تارٌخ  -ونشاطه بٌع ادوات صحٌه  -لسم كرموز  -ؼٌط العنب  -شارع العٌون  62تصنٌع محابس وخالطات وحنفٌات ، بجهة : 

 121213برلم لٌد  - 2112/4/24افتتاح المحل 

عن منجد  212233برلم  21121121، لٌد فى  1111.111امال رضا ابراهٌم سالم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -كوم الدكه  -حارة المدبر  1-6افرنجى ، بجهة : 

عن مماوالت  212115برلم  21121115، لٌد فى  111111.111  احمد دمحم صادق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  52

 لسم-بجوار مسجد االٌمان  32/16م  16اكتوبر شارع 6عمومٌه ، بجهة : 

عن بوفٌه ،  212212برلم  21121111، لٌد فى  11111.111رامى دمحم عبدالؽنى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -ول محل على الٌمٌن ( ا 2مدخل )  42بجهة : بلون 

عن  212242برلم  21121125، لٌد فى  51111.111نادٌن دمحم عدلى شرٌؾ عدلى لطرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -كوم الدكه  -ش الشٌخ دروٌش  2دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع محالٌل  122123برلم  21121111، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رائد احمد دمحم سلطان -  62

منطمه 12ؼسٌل كلوي باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل بهذا المجال و بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

 122123و ممٌد برلم  2116/1/21ر مجمدة و تارٌخ االفتتاح لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع طٌو -العجمى 22/  21االٌجٌكاب محل 

 دائم

عن تصنٌع محالٌل  122123برلم  21121111، لٌد فى  11111.111رائد احمد دمحم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

زمه لذلن ، بجهة : برج ؼسٌل كلوي باالستعانه بمتخصصٌن مؤهلٌن للعمل بهذا المجال و بشرط استصدار كافة التراخٌص الال

 -المنطمة الصناعٌة االولً  3لطعه  2العرب الجدٌدة بلون 

عن عصٌر لصب  212213برلم  21121115، لٌد فى  11111.111فرج دمحم محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -خوه طرٌك مطروح الشارع الرئٌسى بجوارمخبز وحلوانى اال 21ن -ومرطبات ، بجهة : عامرٌه 

عن بٌع بوٌات  212223برلم  21121112، لٌد فى  11111.111السٌد عبدالحلٌم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -ؼٌط العنب  - 2بمدٌنة بشاٌر 13محل رلم  5وحداٌد ، بجهة : بلون رلم 

عن  212242برلم  21121122، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم حسن متولى الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -صٌانه وحداده ولحام سٌارات وتورٌد لطع ؼٌار ، بجهة : مرؼم بحرى السكه الحدٌد بعد المزلمان بجوار ورشة دمحم كامل 

نتاج الفنى عن اال 212255برلم  21121122، لٌد فى  51111.111دمحم مجدى احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

شارع  3 -، بجهة : محرم بن  2112/2/21فى  352بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بناء على موافمه امنٌه وارد رلم 

 لسم -االول علوى  -الدكتور ابوالعال عفٌفى 

عن بٌع  212214برلم  21121111، لٌد فى  51111.111وائل عبدالسمٌع نصٌب ؼزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -الهانوفٌل بحرى شارع الرضوان والمحل على الهانوفٌل  -مالبس وادوات رٌاضٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : دخٌله 

 لسم

عن مصنع  212212برلم  21121112، لٌد فى  31111.111شنوده ثروت نظٌر حكٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

من شارع السالم  11شارع  -راخٌص الالزمه لها ) بدون اعمال الطباعه ( ، بجهة : عامرٌه اكٌاس بالستٌن بشرط استصدار الت

 لسم -امام مسجد التموى 

عن مالبس رجالى ،  212212برلم  21121115، لٌد فى  11111.111دمحم وجٌه السٌد طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -بجوار صٌدلٌه د/ عبدالرحمن بعمارة األطباء  -دى بجهة : امام كوبرى العامرٌه شارع دمحم الكر

، لٌد فى  111111.111دمحم مصطفى احمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ابوالعال لتصنٌع اوانى االلمونٌوم  -  21

ملن الوالد ش عمر بن الخطاب من شارع رضوان  25عن ورشة تصنٌع اوانى المونٌوم ، بجهة :  212222برلم  21121121

 لسم -خلؾ العجمى النموذجٌه 

عن بٌع احذٌه ،  212234برلم  21121121، لٌد فى  11111.111ؼاده دمحم السٌد حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -شارع االسكندرانى  15 -بجهة : محرم بن 

عن  212232برلم  21121122، لٌد فى  51111.111سامٌه رزق عبدالصبور عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -البٌطاش  -ٌمٌن  4شمه رلم  45بجوار مستشفى االمل عماره رلم  1مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : بوابه 

عن  212241برلم  21121125، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  احمد ابراهٌم عبداللطٌؾ جاد المولى  ، تاجر فرد ،  -  24

 لسم -  11ابوٌوسؾ لبلى الكٌلو -ش على عوض امام مدخل الروضه الخضراء  6بٌع احذٌه جمله ، بجهة : 

 عن ورشة نجارة بشرط 212236برلم  21121122، لٌد فى  11111.111دمحم حسن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -المستعمرة شارع لهوة راضى بجوار مسجد الصابرٌن  -استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : عامرٌة 

عن احذٌه ، بجهة :  212246برلم  21121122، لٌد فى  5111.111تامر دمحم شعبان عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -شارع عبدالمادر الؽرٌانى  16 -محرم بن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مركز تنمٌة  212252برلم  21121122، لٌد فى  51111.111فاطمه عادل حافظ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -البٌطاش  -مهارات وتاجٌر لاعات عدا برامج االعاله الذهنٌه والبدنٌه ، بجهة : ش التموى من ش العوامى 

عن تشطٌبات  212261برلم  21121122، لٌد فى  11111.111  مٌنا شكرى نصٌؾ واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  21

 لسم -بجوار مسجد المصطفى  -معمارٌه ، بجهة : زاوٌه عبد المادر بحرى 

برلم  21121111، لٌد فى  51111.111عاصم دمحم عاصم عبدالعزٌز احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

واالدوات واالجهزه الكهربائٌه ولطع ؼٌارها ومستلزماتها وتورٌد كافة مستلزمات  عن تورٌد جمٌع االالت والمعدات 212126

مساكن الحدٌد والصلب من  -الورش والمصانع والشركات وتورٌد جمٌع انواع المعادن والخامات بما فٌها االستانلس ، بجهة : دخٌله 

 لسم -مدخل الهانوفٌل 

برلم  21121111، لٌد فى  5111.111عرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عطٌه السٌد دمحم  -محمصة عرابى  -  11

مساكن الطٌبه  1مدخل  41بلون ن  -عن محمصه ومٌاه ؼازٌه و اٌس كرٌم و سجائر و حلوٌات جافه ، بجهة : دخٌله  212122

 لسم -الهانوفٌل  -الشارع الواسع 

عن  212126برلم  21121116، لٌد فى  11111.111س ماله ،  خالد عبدالوهاب على دمحم الدخس  ، تاجر فرد ، رأ -  11

 لسم -الوردٌان  -نجع العرب  2شارع رلم  43صٌدلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  212253برلم  21121121، لٌد فى  11111.111خالد عبدالعال احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -متفرع من شارع حسنى مبارن وتصنٌع ماكوالت عجٌن ، بجهة : الهانوفٌل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم عبدالفتاح دمحم مسعود و شرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه و تورٌدات فً مجال النشاط مع جهات ملزمه بنظام الخصم و  -  1

، عن مماوالت عامه و تورٌدات فً مجال  212121برلم  21121111فى ،لٌدت  111111.111التحصٌل  ،رأس مالها   

طرٌك اسكندرٌة مطروح بشارع  -بحري  2225الكٌلو  -النشاط مع جهات ملزمه بنظام الخصم و التحصٌل ، بجهة : شاطئ الصفا 

 لسم -جادو 

ون التعلٌم و المرارات الوزارٌة المنظمة لها فوزي سعد الضوي و شرٌكه   شركة  ،  انشاء مدرسة خاصة و ادارتها وفما لمان -  2

، عن انشاء مدرسة خاصة و  212231برلم  21121125،لٌدت فى  51111.111و كذا اداء الخدمات التعلٌمٌة  ،رأس مالها   

شارع مرضً العمدة  ادارتها وفما لمانون التعلٌم و المرارات الوزارٌة المنظمة لها و كذا اداء الخدمات التعلٌمٌة ، بجهة : ابو ٌوسؾ

 لسم -بجوار بنزٌنة المدٌمة امام مطعم ابو صابر بالعجمً 

السٌد فتحى الحفنى الحصرى وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وتعبئه العطور بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لذلن   ،رأس مالها    -  3

استصدار التراخٌص الالزمة لذلن ،  ، عن بٌع وتعبئه العطور بشرط 212211برلم  21121111،لٌدت فى  211111.111

 لسم -مول تمى الدٌن  -شارع مسجد الشوربجى  5بجهة : 

،لٌدت فى  11111.111شركة ٌاسر عبدالمحسن السنهوري و شرٌكه   شركة  ،  مركز تلوٌن و تجارة بوٌات  ،رأس مالها    -  4

شارع المائد جوهر بناحٌة اللبان ) ثانً محل ٌسار  12، عن مركز تلوٌن و تجارة بوٌات ، بجهة :  212252برلم  21121122

 لسم -مدخل العمار ( 

 2111111.111مهندس معتز عٌسً و شركاه   شركة  ،   التورٌدات فً مجال لطع ؼٌار المعدات بانواعها  ،رأس مالها    -  5

شارع المٌنا الشرلٌة  14ا ، بجهة : ، عن التورٌدات فً مجال لطع ؼٌار المعدات بانواعه 212232برلم  21121125،لٌدت فى 

 لسم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نادر محروس و شركاه   شركة  ،   اعمال التخلٌص الجمركً و الشحن و التفرٌػ و النمل و مهمات السفن و اشؽال بحرٌة و  -  6

و ، عن اعمال التخلٌص الجمركً و الشحن  212122برلم  21121111،لٌدت فى  511111.111تموٌن السفن  ،رأس مالها   

 لسم -شارع النصر  11التفرٌػ و النمل و مهمات السفن و اشؽال بحرٌة و تموٌن السفن ، بجهة : 

برلم  21121116،لٌدت فى  51111.111السٌد جابر فرج وشرٌكته   شركة  ،  توزٌع االسفنج بالعموله   ،رأس مالها    -  2

 لسم-رع الدردٌري متفرع من طرٌك الحرٌه شا11، عن توزٌع االسفنج بالعموله ، بجهة : العطارٌن  212121

بٌع وشراء لحساب الؽٌر ) فٌما عدا  -فوزى شكرى وشرٌكه   شركة  ،   استثمار عمارى  -شركه المستمبل للتنمٌه العمارٌه  -  1

،لٌدت فى  111111.111االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،رأس مالها   

بٌع وشراء لحساب الؽٌر ) فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت  -، عن استثمار عمارى  212231برلم  21121121

 -ابٌس المرٌه العاشره  -بجوار المدرسه المصرٌه االمرٌكٌه  -وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الطرٌك الدائرى 

 لسم

برلم  21121116،لٌدت فى  5111.111،  تورٌد و تنفٌذ الدٌكور  ،رأس مالها    دمحم سعٌد دمحم و شرٌكه   شركة  -  2

 لسم -بالدور االول علوي  4/  33، عن تورٌد و تنفٌذ الدٌكور ، بجهة : شاطئ النخٌل شارع  212125

 21121125ت فى ،لٌد 211111.111احمد خلؾ دمحم عوض وشرٌكه   شركة  ،  اعادة تدوٌر البالستٌن  ،رأس مالها    -  11

مرؼم طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي شارع مسجد  2525، عن اعادة تدوٌر البالستٌن ، بجهة : الكٌلو  212241برلم 

 لسم -االحسان 

عنهم سحر عباس عبد السالم احمد وشركاها   شركة  ،  صٌدلٌه عامه   ،رأس مالها   -ورثه د/احمد نصر محمود الخولً  -  11

بالعمار الممام علً لطعه االرض  1، عن صٌدلٌه عامه ، بجهة : المحل رلم  212211برلم  21121112،لٌدت فى  1111.111

 لسم-بمنطمه العجمً  21اكتوبر التعاونٌه الموات المسلحه بالكٌلو  6النخٌل بتمسٌم  51فً شارع  12/32رلم 

و الرحالت و الامه نٌلٌه و برامج االعمال و الخدمات السٌاحٌه و احمد دمحم بٌه و شركاه   شركة  ،   مكتب خدمات سٌاحٌة  -  12

، عن مكتب  212113برلم  21121114،لٌدت فى  2111111.111الرحالت فمط و سلسلة المطاعم السٌاحٌة  ،رأس مالها   

ة المطاعم السٌاحٌة ، بجهة : خدمات سٌاحٌة و الرحالت و الامه نٌلٌه و برامج االعمال و الخدمات السٌاحٌه و الرحالت فمط و سلسل

 لسم -شارع المكس الوردٌان  213بالدور االول بالمٌزانٌن بالعمار رلم  B 4شمة رلم 

مختار محمود محمود عبدالجلٌل و شرٌكه ) مختاركو للجلود (   شركة  ،  تصنٌع الجلود و تصدٌرها  ،رأس مالها    -  13

 لسم -تنظٌم الملٌوبً  21عن تصنٌع الجلود و تصدٌرها ، بجهة :  ، 212111برلم  21121114،لٌدت فى  51111.111

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21121111، وفى تارٌخ    123116ابراهٌم حافظ ربٌعى عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطب بسبب ترن التجارة نهائٌا

، وفى تارٌخ    122124االمٌر عبدالعال احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -االمٌر للبالستٌن والورلٌات    - 2

 تم محو/شطب السجل  محو الرئٌسً االخر   21121114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  إلؽاء    21121115، وفى تارٌخ    162154هانً دمحم علً حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 الرئٌسً االخر

تم محو/شطب    21121111تارٌخ  ، وفى   122343حمدى عبدالحمٌد سلٌطان عبدربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطب بامر بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  الؽاء    21121112، وفى تارٌخ    114451دمحم عادل دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 الرئٌسً  االخر

تم محو/شطب    21121125، وفى تارٌخ    211311برلم :  احمد فكري احمد محمود صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 6

 السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21121122، وفى تارٌخ    162411عز ابو الحمد السمان حمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطب بسبب ترن التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    151152،  سبك لٌده برلم :  محمود سالم مصطفى سالم  ،  تاجر فرد    - 1

 السجل  شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال 2   21121111وفً تارٌخ ،   124162صبحى عبد الملن فرج ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21121111وفً تارٌخ ،   111312تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/محمود حسن للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   111111.111صبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال 2   21121111وفً تارٌخ ،   111312محمود حسن دمحم حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  161112ا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رض -اضافة االسم التجاري / مكتب الطحان للتصدٌر  -  4

 جنٌه   25111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121111وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال 2   21121111وفً تارٌخ ،   161112رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   25111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121115وفً تارٌخ ،   113644دمحم عطٌه عباس عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

  جنٌه  5111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   122346دمحم فتحى خلٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21121112وفً تارٌخ ،   122223دمحم صبحى عبدالحمٌد خلٌل مندور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الماسة مندور  -  1

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   111451هشام خٌري ؼرٌب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   111111.111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   132464حمدى طه احمد بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121111وفً تارٌخ ،   126263رضا ابراهٌم دمحم احمد زهري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121111وفً تارٌخ ،   162262على دمحم دمحم محمود عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   112131جر فرد ،، سبك لٌده برلم الحمد لالستٌراد والتصدٌر  تا -دمحم ابو الحمد حسانٌن ابو الحمد عبد هللا  -  13

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121111

 تم تعدٌل  21121115وفً تارٌخ ،   121622ٌاسر دمحم فتح هللا دمحم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -مركز النجار  -  14

 جنٌه   111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121111وفً تارٌخ ،   123113احمد دمحم بكر ابو السباع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   114451دمحم عادل دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   142251لٌده برلم  الضبع احمد عبدااله خلٌل  تاجر فرد ،، سبك -اضافة االسم التجاري / الضبع لالثاث المكتبً  -  12

 جنٌه   21111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121112تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121112وفً تارٌخ ،   142251الضبع احمد عبد الاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21111.111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال 2   21121121وفً تارٌخ ،   121112ابراهٌم توفٌك دمحم سعد مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   121112ابراهٌم توفٌك دمحم سعد مطاوع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -العازله ٌعدل لٌصبح/ التوفٌك لتصنٌع المواد -  21

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121121تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121،  وفً تارٌخ  125163السٌد دمحم دمحم بخٌت علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   112622دمحم صالح ٌوسؾ رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121121وفً تارٌخ ،   126355جورج اندراوس ابراهٌم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121ٌخ ، وفً تار  124322دمحم مٌسره محمود عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   124322دمحم مٌسره محمود عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   126111امل حسن الشاملى دبٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121121وفً تارٌخ ،   126352احمد مرسى رجب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   111221حسنً علً دمحم ابراهٌم الدباح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   211262ٌسري عبدالمادر دمحم دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل   21121122وفً تارٌخ ،   111422لٌده برلم رضوان عبد الناصر رضوان دمحم رضوان  تاجر فرد ،، سبك  -  31

 جنٌه   511111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   212222دمحم جمال دمحم دمحم الصؽٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   122461احمد عبدالمولً لطب الخولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   12111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   165426فرد ،، سبك لٌده برلم صالح دمحم الرفاعً حواله  تاجر  -  33

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121126وفً تارٌخ ،   121211احمد جابر عبد العزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121126وفً تارٌخ ،   211211صالح شلٌل صالح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21121126وفً تارٌخ ،   121214ٌر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عزالدٌن رضوان عبد العزٌز خ -  36

 جنٌه   111111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  121214م الرضوان للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل-عز الدٌن رضوان عبد العزٌز خٌر هللا -عدل االسم التجارى الى -  32

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21121126وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال 2   21121126وفً تارٌخ ،   122131هانى كمال عبد السالم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1111111.111مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121126وفً تارٌخ ،   121163اٌمن عباس دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   5111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121126وفً تارٌخ ،   123241ٌده برلم دالٌا السٌد دمحم حافظ  تاجر فرد ،، سبك ل -  41

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   122122محمود علً عبدالعال عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ   21121122وفً تارٌخ ،   166116بدرٌه دمحم الؽرٌب داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2   21121121وفً تارٌخ ،   211226اٌهاب احمد علً دمحم عبدالمولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال 2   21121121وفً تارٌخ ،   144121هانى مصطفى دمحم معتوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:     21121122وفً تارٌخ ،   122543عزٌزه دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال 2   21121122وفً تارٌخ ،   126163احمد رمضان ؼرٌب دمحم موسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212123احمد دمحم دمحم حسن الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شارع متفرع من شارع الكابالت  -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  212126دمحم عاصم عبدالعزٌز احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاصم  -  2

 لسم  -مساكن الحدٌد والصلب من مدخل الهانوفٌل  -العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111خ وفً تارٌ 161211سٌؾ النصر عبد الناصر فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

امام شركه اسكودار الجدٌده  -مرؼم  -طرٌك اسكندرٌه الماهره  23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسً االخر الكائن / ن 

 الً عمومً ابٌس الثانٌة و نشاطه معرض سٌارات

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  161211سٌؾ النصر عبد الناصر فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

لسنة  2512لسم مٌنا البصل المودع برلم  -حارة االجتهاد من شارع التوفٌمٌة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر الكائن / 

 دائم 161211و الممٌد برلم تابع  2116

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  161211   سٌؾ النصر عبد الناصر فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  5

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان للمحل الرئٌسً لٌصبح / االجتهاد من شارع التوفٌمٌة 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  111411اسالم ناجى فوده منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم-برج الروضه الخضراء  2تعدٌل العنوان الً / شارع ابوٌوسؾ الروضه الخضراء  البدروم اسفل العماره  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212125على عبدالباسط على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -الجهه البحرٌه  شارع جالدٌوس من شاطىء الزهور -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

تم  21121111وفً تارٌخ  212122محمود عطٌه السٌد دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمصة عرابى  -  1

 لسم -الهانوفٌل  -مساكن الطٌبه الشارع الواسع  1مدخل  41بلون ن  -تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  161112هٌم الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عبداللطٌؾ ابرا -  2

 لسم  -الوردٌان  -شارع عبدالكرٌم  64وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / 

ك لٌده برلم    رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان ، تاجر فرد ،  سب -اضافة االسم التجاري / مكتب الطحان للتصدٌر  -  11

 -الوردٌان  -شارع عبدالكرٌم  64تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /  21121111وفً تارٌخ  161112

 لسم 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212124شولى جابر عبدالؽنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -شارع مستشفى العامرٌه بجوار عائلة دٌاب لالدوات الكهربائٌه  -، عامرٌة    الـتأشٌر:

تم  21121114وفً تارٌخ  212112حنان كامل حمدون حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حمدون للمالبس الجاهزة  -  12

 لسم  -ٌة د / اٌوب البٌطاش بجوار صٌدل -تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الصابرٌن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121114وفً تارٌخ  121142حسٌن صالح حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -اكتوبر ثالث شارع على الٌمٌن  6شارع  21.5الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان إلى / الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21121114وفً تارٌخ  212111دٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبدالؽنى عبدالؽنى منصور جمال ال -  14

 لسم  -شارع على بن المصرى  6العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  122124االمٌر عبدالعال احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -االمٌر للبالستٌن والورلٌات  -  15

 لسم  -العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى إلى / شارع الشٌخ منصور من مكتب برٌد  تم تعدٌل 21121114

وفً تارٌخ  122124االمٌر عبدالعال احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -االمٌر للبالستٌن والورلٌات  -  16

تابع   2111/11/11فى  2312الرئٌسى االخر المودع برلم تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، شطب  21121114

 دائم اسكندرٌه 122124

 21121114وفً تارٌخ  212114ماجد بخٌت على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دٌاب ترٌد للمستلزمات الطبٌه  -  12

برج التوحٌد بجوار سوبر ماركت  -بو ٌوسؾ ا -شارع ؼنٌوه امام البٌت االبٌض  25تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم  -الصالحٌن 

تم تعدٌل العنوان 2  21121115وفً تارٌخ  125324احمد دمحم زكى حجاب ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -شارع البٌطاش الرئٌسى  131وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  121632بد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ حسن دمحم ع -  12

 لسم  -سٌدى بشر لبلى بجوار الممدس للسٌرامٌن  -متفرع من حسن رفعت  525شارع  36الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

وفً تارٌخ  121632شرٌؾ حسن دمحم عبد هللا السنجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدل الى/شرٌؾ السنجرى  -  21

سٌدى بشر  -متفرع من حسن رفعت  525شارع  36تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى /  21121115

 لسم  -لبلى بجوار الممدس للسٌرامٌن 

تم  21121115وفً تارٌخ  212112راضى عزٌز زكى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -راضى للخضروات  -  21

 -متفرع من شارع فضه شارع البٌاده  1شارع عوض الفادى خلؾ المول بوابه  12 -تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان 2  21121115وفً تارٌخ  212112سبك لٌده برلم     رضا فتحى عبدالرازق بركات ، تاجر فرد ،  -  22

 لسم  -المرٌه الثامنه الرئٌسٌه ابٌس  -وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 2  21121115وفً تارٌخ  212122دمحم عبدالرحٌم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -الهانوفٌل  -شمه بالدور الثالث علوى  -شارع فتح هللا العوامى خلؾ السنترال  33 وصؾ الـتأشٌر:   ،

وفً تارٌخ  121232هانى أحمد دمحم العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسه العباسى لالستٌراد والتصدٌر -  24

 لسم  -شارع محرم بن  11/  تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى 21121115

وفً تارٌخ  121232تعدٌل االسم التجارى الى ) العباسى لتجارى وتوزٌع االحذٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شارع محرم بن  11تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى /  21121115

تم تعدٌل العنوان 2  21121115وفً تارٌخ  212111احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال الدٌن محمود  -  26

 لسم-لبلً مطروح شارع التامٌن بجوار كوافٌر 21وصؾ الـتأشٌر:   ، عامرٌه الكٌلو 

سبك لٌده برلم      تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مكتب تجهٌز ونمل الموتى )حانوتى(خمٌس على دمحم ابو زكرى ، تاجر فرد ، -  22

  -الدرٌسه  -شارع الحرٌه  1تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى /  21121115وفً تارٌخ  114212

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / مكتب خمٌس على دمحم ابو زكرى لنمل الموتى ) حانوتى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -الدرٌسه  -شارع الحرٌه  1تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى /  21121115ارٌخ وفً ت 114212

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  114212خمٌس على دمحم ابو زكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -الدرٌسه  -شارع الحرٌه  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  212116صابر عادل صابر رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -صابر للمماوالت العمومٌه  -  31

 لسم  -شارع البٌطاش الرئٌسى امام بٌت العز  26تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ،  21121115

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212121لٌده برلم    عمر دمحم السٌد ابوضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

 لسم  -المبارى  -شارع االخشٌدى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  162154هانً دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  - 2113/1/31فى  225رلم الـتأشٌر:   ، إلؽاء الرئٌسً اآلخر المودع ب

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  162154هانً دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -سوق الكانتو امام محالت بنٌس  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسً إلى / 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  113521رلم    سمٌر  عطٌه  ابوجدٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  34

بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن لتصبح / واٌت  242الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجاري للرئٌسً االخر الكائن / السادات الوحدة رلم 

 فود

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212115احمد دمحم صادق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم -بجوار مسجد االٌمان  32/16م  16اكتوبر شارع 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121115وفً تارٌخ  212121عمر فوزي محمود فتٌحه البشبٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -جبل خلؾ جامع ستانً الدخٌله ال21وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121116وفً تارٌخ  121213تامر حسن ابراهٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

ونشاطه / ورشه تصنٌع محابس وخالطات  -لسم كرموز  -شارع االحسان والمناش  61الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً أخر بالعنوان / 

 121213ولٌد برلم تابع  2112/1/6فى  6524) مائه الؾ جنٌها فمط ال ؼٌر ( اودع برلم  111111ورأس ماله /  -وحنفٌات 

 دائم 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121116وفً تارٌخ  121213تامر حسن ابراهٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -شارع االحسان والمناش  61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121116وفً تارٌخ  121213ابراهٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر حسن -  32

برلم  - 2112/4/24تارٌخ افتتاح المحل  -ونشاطه بٌع ادوات صحٌه  -لسم كرموز  -ؼٌط العنب  -شارع العٌون  62الـتأشٌر:   ، 

 121213لٌد 

تم تعدٌل العنوان 2  21121116وفً تارٌخ  121113، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر السٌد محمود دمحم خٌر هللا -  41

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -مع عمل باشا  616وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / شارع متفرع من 

م تعدٌل العنوان 2 وصؾ ت 21121116وفً تارٌخ  212123دمحم سعٌد احمد حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -شارع صالح الدٌن 4الـتأشٌر:   ، عطارٌن 

تم تعدٌل العنوان 2  21121116وفً تارٌخ  212126خالد عبدالوهاب على دمحم الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم -الوردٌان  -نجع العرب  2شارع رلم  43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121116وفً تارٌخ  212124ء الدٌن عزت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم وفا -  43

 لسم  -االرضى  -طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار شركة الكهرباء  -وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121116ارٌخ وفً ت 212122اسامه دمحم محمود عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -المبارى  -شارع االخشٌدى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  212212شنوده ثروت نظٌر حكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -من شارع السالم امام مسجد التموى  11شارع  -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21121112وفً تارٌخ  121142اٌمن صبرى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اٌمن احمد صبرى على حسن  -  46

 -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الهانوفٌل شارع الروبً بجوار لصر الموٌري شمة بالدور االرضً 

 لسم

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  164551عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد الدٌن مجاهد  -  42

 لسم -تمسٌم عٌن شمس  امام مسجد مالن البٌطاش  -محل-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً/ ش عبد الفتاح الطلخاوي 

تم تعدٌل العنوان 2  21121112وفً تارٌخ  212213  السٌده خالؾ هاشم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  41

 لسم  -الهانوفٌل  -امام مسجد الضحى  -بجوار كافترٌا جدو  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى ابراج عائله المرجى 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  132464حمدى طه احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ) ملٌون جنٌة ( 1111111لٌصبح /  2114لسنة  1122الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  212122ه برلم    نورهان على دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  51

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد ناجى بجوار سوبر ماركت الحرمٌن برج زٌنه

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  113511دمحم محمود حسٌن السٌد بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم - 4عمار رلم  -شارع البوسته  - 22وضٌح عنوان النشاط الرئٌسى اآلخر إلى / محل رلم الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان 2  21121112وفً تارٌخ  212211نسمه ابراهٌم احمد شحاته ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم -البٌطاش  -شارع عٌن شمس  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  122346تحى خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ف -  53

  -محلٌن  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / بهٌج خلؾ الجمعٌه االستهالكٌه 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  212214وائل عبدالسمٌع نصٌب ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -الهانوفٌل بحرى شارع الرضوان والمحل على الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212216اٌمان دمحم ابراهٌم وراد فزاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -ؾ التناٌات مواد اوالد بطاطا لمطع ؼٌار التوٌوتا الـتأشٌر:   ، اول فٌصل الكٌنج بعد مول

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  122123رائد احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

و نشاطه / تصنٌع محالٌل  المنطمة الصناعٌه االولً 3لطعه  2بلون  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً ارخ كائن / برج العرب الجدٌدة 

 دائم 122.23و لٌد برلم تابع  6641ؼسٌل كلوي و راس ماله / عشرة االؾ جنٌة و اودع برلم 

 21121111وفً تارٌخ  112112مؤمن على احمد دمحم صٌدلٌه د/ مؤمن علً حسب النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -النجع الشرلً خلؾ مصنع السجاد  -وضٌح العنوان لٌصبح / الناصرٌة المدٌمة تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212211طاهر كمال دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ل بٌم البٌطاششارع االربعٌن بٌانكً بجوار كافٌترٌا الناصٌه بجوار مح 1الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212212اشرؾ دمحم رشوان بدٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم -شارع الفمٌه  -شارع ابى الدرداء  12 -الـتأشٌر:   ، اللبان 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  212212فرحات زٌن العابدٌن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -شارع احمد حبٌب متفرع من شارع مسجد العطارٌن 2-وصؾ الـتأشٌر:   ، عطارٌن

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212215دمحم عبدالمؤمن دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -بجوار مشوٌات الرضوي اسفل عماره ابوفؤاد الـتأشٌر:   ، شارع المسم 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  212211احمد على حسن خمٌس الشوٌطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -شارع تنظٌم وكالة اللٌمون وزاوٌة جبران  31 -وصؾ الـتأشٌر:   ، جمرن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  162122اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ ٌوسؾ محمود احمد ، ت -  63

 لسم  -ؼٌط العنب  - 2) امامى ( بشاٌر الخٌر  12محل رلم  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / بلون 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212212عبادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -مطروح الصفا  Aبحري طرٌك  22الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  124214احمد مصطفى بدوى الماظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -ابو العباس  -ى الدور االرض -شارع دمحم عبده  45الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  116222نادر احمد احمد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

و  6665لسم المنتزة و اودع برلم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع علً بن ابً طالب متفرع من شارع احمد عبدالوهاب 

 دائم  116222لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  116222تعدٌل االسم التجارى الى / نادر احمد زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

لسم المنتزة و اودع  -العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع علً بن ابً طالب متفرع من شارع احمد عبدالوهاب 

 دائم  116222د برلم تابع و لٌ 6665برلم 

وفً تارٌخ  116222تعدٌل االسم التجارى الى / مؤسسه احمد زكى لتجاره البوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع علً بن ابً طالب متفرع من شارع احمد  21121111

 دائم  116222و لٌد برلم تابع  6665لمنتزة و اودع برلم لسم ا -عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  122123رائد احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

خ االفتتاح لسم الدخٌلة و نشاطه / بٌع طٌور مجمدة و تارٌ -العجمى 22/  21منطمه االٌجٌكاب محل 12الـتأشٌر:   ،  

 دائم  122123و ممٌد برلم  2116/1/21

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  122123رائد احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -المنطمة الصناعٌة االولً  3لطعه  2الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌدة بلون 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:    21121115وفً تارٌخ  212214ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم حسن ، تاج -  21

 لسم  -الخلفاء الراشدٌن بالدور االول  26، الهانوفٌل بحرى شارع 

ن 2 تم تعدٌل العنوا 21121115وفً تارٌخ  212216احمد سعٌد دمحم ابراهٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم-شارع بدر الجمال تماطع شارع ابن زٌاد امبروزو21 3/22وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212212دمحم وجٌه السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -د/ عبدالرحمن بعمارة األطباء  بجوار صٌدلٌه -الـتأشٌر:   ، امام كوبرى العامرٌه شارع دمحم الكردى 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212215احمد هنداوى مصباح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه شارع عثمان بن عفان خلؾ عمارة التموٌن و امام مدرسة الحسٌن بن على االعدادى 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212213فرج دمحم محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -طرٌك مطروح الشارع الرئٌسى بجوارمخبز وحلوانى االخوه  21ن -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121115وفً تارٌخ  212211السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع الجمهورٌة خلؾ عمارة التموٌن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212212رامى دمحم عبدالؽنى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  -( اول محل على الٌمٌن  2مدخل )  42 الـتأشٌر:   ، بلون

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  212221نسمه فؤاد عبدربه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -شارع الشٌخ البشرى المبارى  13 -الـتأشٌر:   ، مٌنا البصل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  123113احمد دمحم بكر ابو السباع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

اعلً جزاره اوالد ونٌس امام مدخل اكتوبر الدور الثالث علوي  21طرٌك الوصله الكٌلو  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان النشاط الً / 

 لسم -

تم  21121112وفً تارٌخ  212221الح الدٌن عبدالممصود عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن ص -  11

 لسم  -تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الكوثر من شارع الحدٌد والصلب بحرى ابوٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112ٌخ وفً تار 212222دمحم جمال دمحم دمحم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -الـتأشٌر:   ، نجع العرب امام شركه االلمنٌوم 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  212224علً سلٌمان صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -صه عماره الدفاع الجوي شارع عمر بن الخطاب شارع الحم 212الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل بحري 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  212225اسالم دمحم السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الرحمن المتفرع من شارع عبدالفتاح الطلخاوى 

تم تعدٌل العنوان 2  21121112وفً تارٌخ  211224تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خمٌس عبدالحمٌد عبدالحلٌم دمحم ، -  14

 لسم -شارع المحكمة  22وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:    21121112وفً تارٌخ  114451دمحم عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  2111/3/15فى  2625المودع برلم  -لسم مٌنا البصل  -الوردٌان  -شارع عبد الكرٌم  111لؽاء الرئٌسً اآلخر / ، إ

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  212223السٌد عبدالحلٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -ؼٌط العنب  - 2ة بشاٌربمدٌن 13محل رلم  5الـتأشٌر:   ، بلون رلم 

وفً تارٌخ  212226اٌمن كامل محمود عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اٌمن كامل لتصنٌع االكٌاس البالستٌن  -  12

 م لس -زاوٌة عبدالمادر خلؾ مصنع السكر متفرع من شارع الترعه  -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، عامرٌه  21121112

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  124322دمحم مٌسره محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -خلؾ مسجد العاملٌن بجوار المعهد الدٌنً  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / الناصرٌه المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212222برلم     احمد حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  12

 لسم  - 1شارع عبدالفتاح الطلخاوى بجوار صٌدلٌة دابٌان سالمه البوابه  -الـتأشٌر:   ، دخٌله 

ارٌخ وفً ت 212222دمحم مصطفى احمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ابوالعال لتصنٌع اوانى االلمونٌوم  -  21

ش عمر بن الخطاب من شارع رضوان ملن الوالد خلؾ العجمى  25تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ،  21121121

 لسم  -النموذجٌه 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212221رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -تمسٌم المضاه ثالث منزل  -رٌه المدٌمه الـتأشٌر:   ، مدخل الناص

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212221رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

فى تارٌخ االفتتاح  -ونشاطه / استٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات  -مدٌنه نصر  -شارع مكرم عبٌد  66الـتأشٌر:   ، 

 دائم الماهرة الرئٌسً 416521ممٌد برلم  - 2116/3/21

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  121161هانً فؤاد رسمً ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 محافظة -شارع باخوم شرق السكه الحدٌد االلصر  32الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  212235تاح عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عبدالف -  24

 لسم -شارع الصفوانى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  124244فاطمة احمد عبد الرسول عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -الوردٌان  -شارع ترعه النوبارٌه عماره عبدالمالن  123لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / وصؾ ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212234ؼاده دمحم السٌد حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم -شارع االسكندرانى  15 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212212ادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  22

  - 2بلون  2الـتأشٌر:   ، توسعات المنطمة االولً لطعه رلم 

ٌل العنوان 2 وصؾ تم تعد 21121121وفً تارٌخ  212212عبادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

و ممٌد  2112/1/1لسم العامرٌة و نشاطه / بٌع دواجن و تارٌخ االفتتاح  -مطروح الصفا  Aبحري طرٌك  22الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

 دائم 212212برلم 

 تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  122331مصطفً عادل حسنً حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم  - 2محل رلم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط إلى / شارع جهاد المصرى بجوار كافٌترٌا الفرسان 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  212233امال رضا ابراهٌم سالم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -كوم الدكه  - حارة المدبر 1-6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212232احمد السٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -مدخل عبدالمادر شارع البتروكٌماوٌات بجوار مسجد اللٌبً  -الـتأشٌر:   ، عامرٌه 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  126111بك لٌده برلم    امل حسن الشاملى دبٌس ، تاجر فرد ،  س -  112

و الممٌد  11332جنٌة ) خمسون الؾ جنٌة ( و المودع برلم  51111الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر لٌصبح / 

 دائم 126111برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  212231لم    حسام عبدالؽنى حامد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  113

 لسم -ش حسٌن فهمى عمارات ضباط الشرطه ؼرفه من شمه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21121122وفً تارٌخ  212232سامٌه رزق عبدالصبور عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -البٌطاش  -ٌمٌن  4شمه رلم  45بجوار مستشفى االمل عماره رلم  1 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، بوابه

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:    21121122وفً تارٌخ  212236دمحم حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -المستعمرة شارع لهوة راضى بجوار مسجد الصابرٌن  -، عامرٌة 

تم تعدٌل العنوان 2  21121122وفً تارٌخ  212212دي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبا -  116

برج العرب و نشاطه / تصنٌع  - 2بلون  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / توسعات المنطمة االولً لطعه رلم 

 دائم 212212و لٌد برلم تابع  6142اودع برلم محالٌل ؼسٌل كلوي و راس ماله / خمسة االؾ جنٌة و 

تم تعدٌل العنوان  21121125وفً تارٌخ  212242نادٌن دمحم عدلى شرٌؾ عدلى لطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -كوم الدكه  -ش الشٌخ دروٌش  22 وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121125وفً تارٌخ  211216علً رمضان عبدالنعٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

فى  6216مودع برلم  -الرمل أول  -زٌزٌنٌا  -شارع األمٌر جمٌل  12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع فى العنوان الكائن / 

 دائم اسكندرٌه ونشاط الفرع بالس استٌشن نفس النشاط الرئٌسً 211216تابع للسجل التجارى رلم   2112/1/25

تم تعدٌل العنوان 2  21121125وفً تارٌخ  211216علً رمضان عبدالنعٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -زٌزٌنٌا  -شارع االمٌر جمٌل  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121125وفً تارٌخ  122322م السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفً عبدالمنع -  111

 لسم  -شارع مسجد الوفاء بجوار شركه الحكمه  -ام زؼٌو  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان إلى / البوابه 

تم تعدٌل العنوان  21121125وفً تارٌخ  212241م    احمد ابراهٌم عبداللطٌؾ جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 لسم  -  11ابوٌوسؾ لبلى الكٌلو -ش على عوض امام مدخل الروضه الخضراء  26 وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121125وفً تارٌخ  212243دمحم محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -ش مسجد العطارٌن  44،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121126وفً تارٌخ  212244دمحم احمد فرج اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد ٌاسٌن من شارع الجالس من طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مخزن االنابٌب 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121126وفً تارٌخ  154212امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتصم عادل دمحم  -  114

 لسم  - 115شارع النصر فندق اسكندرٌة الدور العاشر مكتب  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان 2  21121126خ وفً تارٌ 212245عمر دمحم ابوالعنٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -شارع صالح الحدٌنى  22 -وصؾ الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212246تامر دمحم شعبان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -شارع عبدالمادر الؽرٌانى  16 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  126265سمٌر جبره موسى جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شارع لنال المحمودٌة  126الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121122وفً تارٌخ  212242دمحم ابراهٌم حسن متولى الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مرؼم بحرى السكه الحدٌد بعد المزلمان بجوار ورشة دمحم كامل 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212251دمحم عبدالستار دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -عمارة ابوماضوى  5لخطاب الهانوفٌل عمار رلم شارع عمر بن ا -الـتأشٌر:   ، دخٌله 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212242دمحم حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم -شارع تنظٌم وكالة اللٌمون وزاوٌة جبران  31 -الـتأشٌر:   ، جمرن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212251جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عباس دمحم عباس احمد ، تا -  121

 لسم -شارع الخضر من المشٌر احمد بدوى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212241عثمان احمد عثمان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -الوردٌان  -ارع ام السلطان ش 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  122221امٌره صادق جٌد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم -نجع العرب شمه الدور االرضً الوردٌان  4شارع رلم 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً /

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  122112حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال حامد رضوان  -  124

و نشاطه  -مدٌنة الحمام  -شارع ابوبكر الصدٌك ملن دمحم عبدالرحمن عبداللطٌؾ  65وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر كائن / 

  -/ صٌدلٌة عامه و راسماله / مائة الؾ جنٌة 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  212252 اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم -  125

 لسم -مٌدان شهر العسل بجوار خروب كلٌة الطب  2الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان 2 21121121وفً تارٌخ  124341امجد دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

و لدي  2141لسم العامرٌة و اودع برلم  -عبدالمادر  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع من شارع الترعه بجوار مصنع ولٌم 

 دائم 124341برلم تابع 

تم تعدٌل  21121121وفً تارٌخ  114315دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حبش للنمل -  122

 لسم  -مكتب  -شارع مسجد المباري  16نوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الع

 114315دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حبش لخدمات النمل  -  121

 لسم  -مكتب  -شارع مسجد المباري  16ٌل العنوان الً / تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعد 21121121وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  211226اٌهاب احمد علً دمحم عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شارع حافظ حسنٌن الوردٌان  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  212253اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبدالعال احمد عبدالعال ، ت -  131

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل متفرع من شارع حسنى مبارن 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121121وفً تارٌخ  124341امجد دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -عبدالمادر  -من شارع الترعه بجوار مصنع ولٌم  الـتأشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  212254مسعد جابر احمد دمحم الطربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم  -شارع باب الكراسته  51عمار رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اللبان 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212261، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جمٌل دمحم عبدالعال -  133

 لسم  -شارع زٌن العابدٌن  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212252فاطمه عادل حافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -البٌطاش  -ش العوامى  الـتأشٌر:   ، ش التموى من

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212261مٌنا شكرى نصٌؾ واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -بجوار مسجد المصطفى  -الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر بحرى 

تم تعدٌل العنوان 2  21121122وفً تارٌخ  212256السٌد دمحم السٌد دمحم مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -الوردٌان  -شارع ام السلطان  26 -وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌنا البصل 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122ارٌخ وفً ت 212251رشا عادل حافظ حماد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، نهاٌة ش الحى 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121122وفً تارٌخ  212255دمحم مجدى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -االول علوى  -شارع الدكتور ابوالعال عفٌفى  3 -الـتأشٌر:   ، محرم بن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  111411اسالم ناجى فوده منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً / تحضٌر المشروبات البارده والساخنه

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  132521احمد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت على دمحم  -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه والتلٌفون المحمول واكسسواراته

 161112جر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان ، تا -اضافة االسم التجاري / مكتب الطحان للتصدٌر  -  3

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر21121111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  161112رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121114وفً تارٌخ  122123عبدالمنعم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اكسسوار موبٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121114وفً تارٌخ  122123عبدالمنعم عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 لتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / اكسسوار موبٌلا

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121114وفً تارٌخ  112621مسعد دمحم عباس خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 نشاط .التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مستلزمات طبٌه وتورٌد اكٌاس بالستٌكٌه ومنظفات وتورٌدات عمومٌه فى مجال ال

وفً تارٌخ  122124االمٌر عبدالعال احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -االمٌر للبالستٌن والورلٌات  -  1

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل نشاط المركز الرئٌسى إلى / مصنع اكٌاس بالستٌن21121114

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  126142،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المجٌد دمحم عبد العال ، تاجر فرد  -  2

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  122512على دمحم عبد المادر دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع اثاث معدنً

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  121632شرٌؾ حسن دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع مشروبات بارده وساخنه وعصائر

وفً تارٌخ  121632شرٌؾ حسن دمحم عبد هللا السنجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدل الى/شرٌؾ السنجرى  -  12

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع مشروبات بارده وساخنه وعصائر21121115

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  125324احمد دمحم زكى حجاب ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / بٌع مالبس

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121115وفً تارٌخ  162154هانً دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر  / إضافه نشان / مالبس جاهزة

لنشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ا21121115وفً تارٌخ  162154هانً دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر  / إضافه نشان / مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121115وفً تارٌخ  124523مٌنا خلؾ فهمً خزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 إضافه نشاط / المماوالت مع جهات ملزمه فمط

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121116وفً تارٌخ  121113دمحم خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر السٌد محمود  -  12

التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى /تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع مواد ؼذائٌه وتصدٌر وتعبئه المنظفات وؼربله وتنمٌه وطحن الحبوب والبمولٌات 

 والتوابل والبهارات

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  163243د دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد محمود حنفً محمو -  11

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  113511دمحم محمود حسٌن السٌد بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  122346دمحم فتحى خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تورٌدات صناعٌه وتشكٌل معادن

شاط 2 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل الن21121112وفً تارٌخ  122151احمد فتحى امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 حذؾ نشاط / التوكٌالت المالحٌه واالعمال المالحٌه

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  164551عماد الدٌن مجاهد عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط/تجهٌز المعدات السٌنمائٌه و متعهد نمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  162122اشرؾ ٌوسؾ محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط 2 21121111وفً تارٌخ  161251هانً رفعت دمحم عبدالفتاح كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / تورٌد جمٌع مواد البناء والتورٌدات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه والمنتجات الخشبٌه والورلٌه والجلدٌه 

 والفحم والحدٌد والفوسفات والمنجنٌز

2 وصؾ  تم تعدٌل النشاط21121111وفً تارٌخ  121621صباح على فتح هللا عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والشحن البحرى والبرى والجوى

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  116162داؤود بطرس داؤود بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  إضافه نشاط / ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  111512ده برلم   اٌهاب عادل ناشد صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  22

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  123113احمد دمحم بكر ابو السباع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تركٌبات وصٌانه وتطوٌر مصانعالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌدات معدات واالت و

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121112وفً تارٌخ  142251الضبع احمد عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط الً / تورٌد اثاث مكتبً

وفً  142251اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الضبع احمد عبدااله خلٌل ، ت -اضافة االسم التجاري / الضبع لالثاث المكتبً  -  31

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / تورٌد اثاث مكتب21121112ًتارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  211611فاٌزه السٌد عبده مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 لطع ؼٌار السٌاراتالتأشٌر:  اضافة نشاط الً تورٌد 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  211224خمٌس عبدالحمٌد عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ بٌع وجبات جاهزة

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121112خ وفً تارٌ 125621احمد عبد المادر عبد النبى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مخبز طبالً

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121112وفً تارٌخ  114451دمحم عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تعدٌل النشاط إلى / مماوالت كهرباء

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  124322د ،  سبك لٌده برلم   دمحم مٌسره محمود عٌسى ، تاجر فر -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / مماوالت نمل بسٌارات الؽٌر

تم تعدٌل النشاط 2 21121121وفً تارٌخ  212112اسامه عبد السالم عوض مراٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 الً / مخبز بلدي مدعموصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط 

اسالم عبدالمادر احمد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مكتب نوراالسالم لتورٌدات البالستٌن والزجاجات الؽازٌه -  32

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / عموم االستٌراد والتصدٌر وتورٌد المواد 21121121وفً تارٌخ  162212

 ( 12من المجموعه السادسه وكذلن المجموعه  36ٌه وتورٌد المٌاه الؽازٌه والمعدنٌه فى عبوات مؽلمه ) ماعدا الفمرة الؽذائ

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  151421احمد فهمى السٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  112622 صالح ٌوسؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  32

 التأشٌر:  اضافه نشاط /للمماوالت والتورٌدات فً مجال النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

2 وصؾ تم تعدٌل النشاط 21121121وفً تارٌخ  212212عبادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / بٌع دواجن

تم تعدٌل 21121122وفً تارٌخ  111422رضوان عبد الناصر رضوان دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً االستٌراد والتصدٌر

احمد مصطفى عبدالعواض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اره الملح إضافه االسم التجارى / احمد مصطفى للنمل وتج -  42

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  إضافه نشاط / مكتب نمل21121125وفً تارٌخ  212121

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121125وفً تارٌخ  212121احمد مصطفى عبدالعواض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  إضافه نشاط / مكتب نمل

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121125وفً تارٌخ  122612على دمحم عوض هللا ؼنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / تخلٌص جمركى والنمل الدولى

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121125ً تارٌخ وف 161222علً صبحً علً فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  اضافة نشاط / بٌع مخلفات و زٌوت بترولٌة

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121126وفً تارٌخ  111612سامح دمحم دمحم السٌد الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه نشاط / اٌجار لنشات لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط 2 21121126وفً تارٌخ  121214ٌن رضوان عبد العزٌز خٌر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزالد -  42

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عامة

الرضوان للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عز الدٌن رضوان عبد العزٌز خٌر هللا -عدل االسم التجارى الى -  41

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عامة21121126وفً تارٌخ  121214

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121126وفً تارٌخ  142212محمود  دمحم   محمود  ؼزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121126وفً تارٌخ  141142رون  رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الناصر  مب -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121122وفً تارٌخ  22214دمحم السٌد جلٌد شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الً/ تجاره لطع ؼٌار السٌاراتتعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  141616نصر دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الً /تجارة زجاج

 114315دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حبش لخدمات النمل  -  53

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت النمل21121121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 2 21121121وفً تارٌخ  114315لٌده برلم    دمحم لبارى دمحم حسٌن حبش ، تاجر فرد ،  سبك-حبش للنمل -  54

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الً / مماوالت النمل

تم 21121121وفً تارٌخ  152421زاهر للتخلٌص الجمركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اٌمن دمحم عبد الرحمن زاهر -  55

 عموم التصدٌر تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط /

تم تعدٌل النشاط 2 21121121وفً تارٌخ  211226اٌهاب احمد علً دمحم عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر:  مماوالت صٌانة مٌكانٌكٌة

2 وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط21121121وفً تارٌخ  122313دمحم حسن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط الى / تاجٌر وصٌانة معدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121121وفً تارٌخ  121221ممدوح دمحم على بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تعدٌل النشاط الً /مخلفات الشركات والمصانع

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  124516ٌده برلم   محمود حفظً سٌد متولً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  52

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط إلى / محل عام لبٌع المشروبات البارده والساخنه واالرز باللبن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 21121114وفً تارٌخ  212112حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان كامل حمدون  -حمدون للمالبس الجاهزة  -  1

 تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212116صابر عادل صابر رمضان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صابر للمماوالت العمومٌه  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص21121115

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212212دمحم وجٌه السٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121125وفً تارٌخ  212241احمد ابراهٌم عبداللطٌؾ جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212241ان احمد عثمان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عثم -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212124شولى جابر عبدالؽنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212121د ابوضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر دمحم السٌ -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212215دمحم عبدالمؤمن دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  212221 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نسمه فؤاد عبدربه دمحم -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: 21121122وفً تارٌخ  212236دمحم حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  212252ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاج -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121112وفً تارٌخ  212211نسمه ابراهٌم احمد شحاته ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  212212،  سبك لٌده برلم    اشرؾ دمحم رشوان بدٌوى ، تاجر فرد -  13

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212213فرج دمحم محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  212222   احمد حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121122وفً تارٌخ  212251رشا عادل حافظ حماد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121116وفً تارٌخ  212123دمحم سعٌد احمد حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212212فرحات زٌن العابدٌن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121115وفً تارٌخ  212215احمد هنداوى مصباح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212212رامى دمحم عبدالؽنى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212233امال رضا ابراهٌم سالم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212255دمحم مجدى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121115وفً تارٌخ  212121فوزي محمود فتٌحه البشبٌشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر -  23

 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212216اٌمان دمحم ابراهٌم وراد فزاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121112وفً تارٌخ  212223السٌد عبدالحلٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21121122وفً تارٌخ  212232سامٌه رزق عبدالصبور عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212251عباس دمحم عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212214وائل عبدالسمٌع نصٌب ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212226اٌمن كامل محمود عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لتصنٌع االكٌاس البالستٌن اٌمن كامل  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص21121112

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة 2 وص21121121وفً تارٌخ  212232احمد السٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121122وفً تارٌخ  212256السٌد دمحم السٌد دمحم مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212115احمد دمحم صادق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121116وفً تارٌخ  121213تامر حسن ابراهٌم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212231حسام عبدالؽنى حامد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121125وفً تارٌخ  212243دمحم محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121126وفً تارٌخ  212244دمحم احمد فرج اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121115وفً تارٌخ  212111د جمال الدٌن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212211احمد على حسن خمٌس الشوٌطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212251بدالستار دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  32

 التأشٌر: خاص

تم 21121111وفً تارٌخ  212122محمود عطٌه السٌد دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمصة عرابى  -  41

 تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  212211طاهر كمال دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212211السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  212225 السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  212125على عبدالباسط على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121115وفً تارٌخ  212122عال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرحٌم عبدال -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212212عبادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  212222دمحم جمال دمحم دمحم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212254مسعد جابر احمد دمحم الطربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  212122نورهان على دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121126وفً تارٌخ  212245عمر دمحم ابوالعنٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212246تامر دمحم شعبان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212261دمحم جمٌل دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21121114وفً تارٌخ  212111الؽنى عبدالؽنى منصور جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبد -  53

 نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121115وفً تارٌخ  212112رضا فتحى عبدالرازق بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121112وفً تارٌخ  212213السٌده خالؾ هاشم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121112وفً تارٌخ  212224علً سلٌمان صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121125وفً تارٌخ  212242دمحم عدلى شرٌؾ عدلى لطرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌن -  52

 الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121122وفً تارٌخ  212242دمحم ابراهٌم حسن متولى الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  211226اٌهاب احمد علً دمحم عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121111وفً تارٌخ  212123احمد دمحم دمحم حسن الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121111وفً تارٌخ  212126عاصم دمحم عاصم عبدالعزٌز احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  122123رائد احمد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21121112وفً تارٌخ  212221عبدالرحمن صالح الدٌن عبدالممصود عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212212عبادي ابراهٌم علً الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212253خالد عبدالعال احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212114ماجد بخٌت على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دٌاب ترٌد للمستلزمات الطبٌه  -  66

 الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع21121114

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121115وفً تارٌخ  212214دمحم احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

2 تم تعدٌل نوع الشركة 21121115وفً تارٌخ  212216احمد سعٌد دمحم ابراهٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  212221رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212252فاطمه عادل حافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121122وفً تارٌخ  212261مٌنا شكرى نصٌؾ واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21121116وفً تارٌخ  212124احمد دمحم وفاء الدٌن عزت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 : خاصالشركة 2 وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121116وفً تارٌخ  212122اسامه دمحم محمود عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121112وفً تارٌخ  212212شنوده ثروت نظٌر حكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  212222دمحم مصطفى احمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ابوالعال لتصنٌع اوانى االلمونٌوم  -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص21121121

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  212234ؼاده دمحم السٌد حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121121وفً تارٌخ  124341امجد دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21121115وفً تارٌخ  212112راضى عزٌز زكى بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -وات راضى للخضر -  21

 نوع الشركة 2 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121116وفً تارٌخ  212126خالد عبدالوهاب على دمحم الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121121وفً تارٌخ  212235ادل عبدالفتاح عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 21121125وفً تارٌخ  211216علً رمضان عبدالنعٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  212242دمحم حلمى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  2 21121121وفً تارٌخ  211226اٌهاب احمد علً دمحم عبدالمولً ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافة االسم التجاري / ممهً  151362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  1

 سعٌد دمحم الفٌشاوي سلٌمان   -وي الفٌشا

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً / طٌبه   111411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  2

ب الطحان الى: اضافة االسم التجاري / مكت 161112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  3

 رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم الطحان   -للتصدٌر 

الى: إضافه السمه التجارٌه / االحالم ترافٌل  143561تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121114،  فى تارٌخ :   -  4

   EL Ahlam Travel - E.T) اى . تى ( 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / ار.ام.ترٌد  121222الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 21121114،  فى تارٌخ :   -  5

R. M. Trade   

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد  122223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  6

 رضا دمحم عبدالحلٌم  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / كافترٌا  121632ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21121115،  فى تارٌخ :   -  2

 داون تاون  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / مزراتى   125324تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تعدٌل السمه التجارٌه / االٌمان لبٌع  126142اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21121115،  فى تارٌخ :   -  2

 االلومٌتال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى / المؤسسه  124523تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121115،  فى تارٌخ :   -  11

 فردٌه (  المصرٌه للنجاره وتورٌدات النجاره والمماوالت ) منشاه 

الى: تعدٌل السمه ا لتجارٌه إلى / بافى  141245تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121116،  فى تارٌخ :   -  11

 لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت والتورٌدات  

 ء السمه التجارٌه  الى: إلؽا 113511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  12

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  163243تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  13

 مؤسسه انترناشٌونال للتورٌدات العامه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / ارزاق  211611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  14

 لتجهٌز و تورٌد و تركٌب و تجارة مستلزمات المطاعم و الفنادق و السوبر ماركت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً طٌبه  126124برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21121111،  فى تارٌخ :   -  15

 لتورٌد المستلزمات الطبٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الً  اٌه اؾ  123113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121111،  فى تارٌخ :   -  16

 اس للتركٌبات الهندسٌه والصٌانة  

الى: اضافة االسم التجاري / الضبع  142251التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21121112،  فى تارٌخ :   -  12

 الضبع احمد عبدااله خلٌل   -لالثاث المكتبً 

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / الحكٌم  132553تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121112،  فى تارٌخ :   -  11

 ٌه  للمماوالت العموم

الى: اضافه سمه تجارٌه إلى / العالمٌه  124322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  12

 للنمل  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مخبز  212112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  21

 االصاله  

الى: تعدٌل اإلسم التجارى إلى / الونٌس  122362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  21

 احمد محمود عبدالونٌس مبارن   -مارٌن 

مؤسسه الى: تعدٌل السمه التجارٌه إلى /  125163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  22

 الماضى للمماوالت  

الى: اضافه السمه التجارٌه / ثراء  112622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  23

 للمماوالت والتورٌدات  

تجارٌه / براشوت الى: تعدٌل السمه ال 125122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  24

 لالستٌراد والتصدٌر  

الى: إضافه االسم التجارى / فؤاد  121265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  25

 هانى دمحم فؤاد دمحم احمد ابراهٌم   -لالستٌراد والتصدٌر والخردوات 

الى: أضافه إسم تجارى / المكرم لتجارة  211224دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21121121،  فى تارٌخ :   -  26

 ربٌع مكرم دمحم السٌد   -السٌارات 

الى: تعدٌل االسم التجارى إلى / سعاد  211126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121125،  فى تارٌخ :   -  22

  المصطفى للجوانات  -مصطفى السٌد دمحم 

الى: إضافه االسم التجارى / احمد  212121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121125،  فى تارٌخ :   -  21

 احمد مصطفى عبدالعواض دمحم   -مصطفى للنمل وتجاره الملح 

 احمد علً دمحم عبدالمولً  الى: اٌهاب  211226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: ال ٌوجد   211226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حبش  114315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121121،  فى تارٌخ :   -  31

 ارى دمحم حسٌن حبش  دمحم لب -لخدمات النمل 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الً / ارتس  121311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21121122،  فى تارٌخ :   -  32

 لتجارة و تورٌد مستلزمات المالبس  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 122223برلم       21121115بدالحلٌم   ، تارٌخ : احمد رضا دمحم ع -  1

 122223برلم       21121115احمد رضا دمحم عبدالحلٌم   ، تارٌخ :  -  2

 134166برلم       21121122احمد دمحم السٌد الزٌنً   ، تارٌخ :  -  3

 121116برلم       21121122دمحم عطٌه دمحم عبدالمولً   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21121114، وفى تارٌخ    122612مصطفً رجب و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم فسخ الشركة و تصفٌتها  -و مشهر عنه  2112/2/22فً  113ملخصه مسجل  2112/2/15السجل  بموجب عمد مؤرخ فً 

 نهائٌا

تم محو/شطب    21121115، وفى تارٌخ    112251ل وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : حفٌظه السٌد خلٌ   - 2

تم فسخ الشركة و  -الدخٌلة  2112أ لسنة  4365مصدق علً تولٌعاته برلم  2112/2/24السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21121112، وفى تارٌخ    156112ك لٌدها برلم : السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكاها  ، توصٌة بسٌطة  سب   - 3

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -الدخٌلة  2112لسنة  4221ثابت التارٌخ برلم  2112/1/1السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

تم محو/شطب    21121112، وفى تارٌخ    156112السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -الدخٌلة  2112لسنة  4221ثابت التارٌخ برلم  2112/1/1السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،    131231شركه أدما للمالحة و التورٌدات و االستشارات )شركه مساهمه مصرٌه(  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم محو/شطب السجل  تمت الموافمة باالجماع علً وضع الشركة تحت التصفٌة   21121111وفى تارٌخ 

تم    21121111، وفى تارٌخ    164351سعٌد سلٌمان عبد الحمٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

تم فسخ  -توثٌك محرم بن  2112لسنة  3523ثابت التارٌخ برلم  2112/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21121121، وفى تارٌخ    122252اسالم دمحم السٌد عمر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا  

، وفى تارٌخ    22641شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  ،    - 1

 2112ن لسنة  263مصدق علً تولٌعاته برلم  2112/1/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21121122

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -توثٌك اسكندرٌة النموذجً ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه 

تم    21121122، وفى تارٌخ    154416حمٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة محمود حامد عبدال   - 2

شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  2112لسنة  133و ملخصه مسجل برلم  2112/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -

تم    21121122، وفى تارٌخ    116123تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركه حشاد للهندسه والمماوالت  ، شركة   - 11

شركات اسكندرٌة و مشهر  2112لسنة  231ملخصه مسجل برلم  2112/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -عنه 

تم    21121122، وفى تارٌخ    116123برلم : شركه حشاد للهندسه والمماوالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 11

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم    21121122، وفى تارٌخ    116123شركه حشاد للهندسه والمماوالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

شركات اسكندرٌة و مشهر  2112لسنة  231ه مسجل برلم ملخص 2112/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -عنه 

تم    21121122، وفى تارٌخ    116123شركه حشاد للهندسه والمماوالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    125213دمحم حامد عبد الرازق وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

تم فسخ الشركة و  -و مشهر عنه  2112لسنة  122ملخصه مسجل برلم  2112/2/12السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا

،    125213)دمحم حامد عبد الرازق وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ٌعدل االسم التجارى للشركه لتصبح    - 15

لسنة  122ملخصه مسجل برلم  2112/2/12تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21121122وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2112

تم محو/شطب    21121122، وفى تارٌخ    125213دمحم حامد عبد الرازق وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

تم فسخ الشركة و  -و مشهر عنه  2112لسنة  122ملخصه مسجل برلم  2112/2/12السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً 

 تصفٌتها نهائٌا

،    125213لتصبح )دمحم حامد عبد الرازق وشركاه(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ٌعدل االسم التجارى للشركه    - 12

لسنة  122ملخصه مسجل برلم  2112/2/12تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فً    21121122وفى تارٌخ 

 تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا -و مشهر عنه  2112

 ــــــــــــــــــــــ    

 المال   رأس  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    111466شركه عٌاد لالستشارات الهندسٌه والتجارة والمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

وفً تارٌخ    111466ستشارات الهندسٌه والتجارة والمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه عٌاد لال -  2

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

لٌل ابومضاوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك عبد الستار شرٌؾ ه -شركة ابومضاوى لتجارة االلطان واالستٌراد والتصدٌر -  3

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21121111وفً تارٌخ   ، 166152لٌدها برلم ،

 جنٌه   25111111.111،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121111وفً تارٌخ   ، 152111اسامة جمعة متولى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    152111تعدٌل االسم التجارى الى/شركه اسامه شمس البدرى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   151111.111ال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم 21121111،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 112631خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  112631ٌهان بخٌت وشرٌكهم للتخلٌص الجمركى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،خالد سمٌر و ج-شركه توبرازرز -  2

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 112631خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 112631خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   111111.111لمال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

وفً  112631خالد سمٌر و جٌهان بخٌت وشرٌكهم للتخلٌص الجمركى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-شركه توبرازرز -  11

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 112631خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121114،   وفً تارٌخ 23261منى  مروان  وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   161111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121114وفً تارٌخ   ، 23261ع  العجرودى وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   161111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  14

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121115تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    151622لتجاري لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم ا -  15

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121116،

وفً تارٌخ    151622سبك لٌدها برلم ،سوبر ماركت الٌاسمٌن لٌلً عمر ابراهٌم وشركائها توصٌة بسٌطة  ،  -  16

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121116،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  131342تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مصطفً سعٌد مصطفً سالم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121112وفً تارٌخ   ، 131342مصطفى سالم  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

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

تم تعدٌل رأس  21121112وفً تارٌخ   ، 131342عصام مصطفى سالم وشركاءه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   11111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    131342،دمحم مصطفى سالم وعصام مصطفى سالم و شركاءهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  21

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112،

وفً  131342تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مصطفً سعٌد مصطفً سالم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   11111.111ل 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الما 21121112تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121112وفً تارٌخ   ، 131342مصطفى سالم  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

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

تم تعدٌل رأس  21121112وفً تارٌخ   ، 131342سالم وشركاءه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عصام مصطفى  -  23

 جنٌه   11111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    131342دمحم مصطفى سالم وعصام مصطفى سالم و شركاءهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112،

تم تعدٌل رأس  21121111وفً تارٌخ   ، 121611برلم ،رانٌا مراد فهٌم بولس و شركاؤها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -  25

 جنٌه   1135111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 55241عبد الفتاح رجب وولده دمحم وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   21111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:

وفً تارٌخ    55241عبد الفتاح رجب وولده دمحم وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -رجب للتصدٌر  واالستٌراد  -  22

 جنٌه   21111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

وفً تارٌخ    55241دمحم عبد الفتاح رجب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -رجب للتصدٌر واالستٌراد  -  21

 جنٌه   21111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

وفً  55241عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركه رجب للتصدٌر واالستٌراد  -  22

 جنٌه   21111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ   ، 55241، عبد الفتاح رجب وولده دمحم وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  31

 جنٌه   21111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55241عبد الفتاح رجب وولده دمحم وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -رجب للتصدٌر  واالستٌراد  -  31

 جنٌه   21111111.111س المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأ 21121111،

وفً تارٌخ    55241دمحم عبد الفتاح رجب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -رجب للتصدٌر واالستٌراد  -  32

 جنٌه   21111111.111مالها ، تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 21121111،

وفً  55241عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -شركه رجب للتصدٌر واالستٌراد  -  33

 جنٌه   21111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    22515السم التجاري كما هو / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ا -  34

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،
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 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال  21121111وفً تارٌخ   ، 22515،حسن عبدالعزٌز شامه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  35

 جنٌه   22111111.111 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22515تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال 2 21121111،

وفً تارٌخ    22515االسم التجاري كما هو / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

تم تعدٌل رأس المال  21121111وفً تارٌخ   ، 22515حسن عبدالعزٌز شامه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   22111111.111 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22515ة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه شرك -  32

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

وفً تارٌخ    131641تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   4211111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121111وفً تارٌخ   ، 131641لمعى  بخٌت واوالده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   4211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    131641تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   4211111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121111،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121111وفً تارٌخ   ، 131641، سبك لٌدها برلم ،لمعى  بخٌت واوالده شركة تضامن   -  43

 جنٌه   4211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    211222سهٌر دمحم حسانٌن وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ورثة حسن عبدالرازق  -  44

 جنٌه   21111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل  21121115،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121115وفً تارٌخ   ، 124625عاطؾ عبدهللا دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

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

وفً تارٌخ    124625تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد فوزى محمود السٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121115،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121115وفً تارٌخ   ، 124625سبك لٌدها برلم ، عاطؾ عبدهللا دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -  42

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

وفً تارٌخ    124625تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد فوزى محمود السٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121115،

وفً تارٌخ    211222سهٌر دمحم حسانٌن وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -ورثة حسن عبدالرازق  -  42

 جنٌه   111111.111بح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 21121111،

وفً تارٌخ    144323تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112،

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ   ، 144323د فرج صالح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عبد المادر احم -  51

 جنٌه   3111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121112وفً تارٌخ   ، 144323احمد جابر احمد فرج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   3111111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    144323تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   3111111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121112،

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ   ، 144323سبك لٌدها برلم ،عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه شركة تضامن  ،  -  54

 جنٌه   3111111.111رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21121112وفً تارٌخ   ، 144323احمد جابر احمد فرج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   3111111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال 2 وصؾ التأشٌر

وفً تارٌخ    111262تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سمٌر دمحم عبدالممصود و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121121،

تم تعدٌل رأس  21121121وفً تارٌخ   ، 111262دمحم عبد الممصود زٌادة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   11111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514طاهر احمد الدٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   211.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514زكرٌا موسً احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   211.111الها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514طاهر احمد الدٌب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   211.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514زكرٌا موسً احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   211.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514طاهر احمد الدٌب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   211.111مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال 2  21121121وفً تارٌخ   ، 52514زكرٌا موسً احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   211.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22211اه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نٌموال شنوده الالدٌوس و شرك -  64

 جنٌه   2111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122،

تم تعدٌل رأس المال  21121122وفً تارٌخ   ، 22211وهبه شنوده الالدٌوس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   22111.111 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    22211تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نٌموال شنوده الالدٌوس و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   2111.111، تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21121122،

تم تعدٌل رأس المال  21121122وفً تارٌخ   ، 22211وهبه شنوده الالدٌوس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   22111.111 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    116255وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجاري الً / دمحم احمد حسن لندٌل و شركاه ت -  61

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121125،

 21121125وفً تارٌخ   ، 116255عبد المحسن حمزه و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-شركه المندٌل للنجؾ -  62

 جنٌه   11111.111تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم

وفً تارٌخ    132253معرض  بدر للمنتجات الجلدٌه ومنتجات خان الخلٌلى  بدر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   36211.111مال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال 21121126،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    132253معرض  بدر للمنتجات الجلدٌه ومنتجات خان الخلٌلى  بدر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   36211.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121126،

وفً تارٌخ    211212دمحم عبد الحفٌظ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -ركة / ورثه عبد الحفٌظ سالم ش -  22

 جنٌه   21111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121126،

وفً تارٌخ    211212توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم عبد الحفٌظ وشركاه  -شركة / ورثه عبد الحفٌظ سالم  -  23

 جنٌه   21111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121126،

مال تم تعدٌل رأس ال 21121122وفً تارٌخ   ، 111211دمحم عبدالتام عبدالسٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   23111.111 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121122وفً تارٌخ   ، 111211دمحم احمد فراج و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   3111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 111211مد فراج و محمود احمد فراج و شركاهم ) ورثة المرحوم دمحم عبد التام ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم اح -  26

 جنٌه   3111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122وفً تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    111211التام وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / خٌرى دمحم عبد  -  22

 جنٌه   3111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122،

تعدٌل رأس تم  21121122وفً تارٌخ   ، 111211دمحم عبدالتام عبدالسٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   3111.111المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121122وفً تارٌخ   ، 111211دمحم احمد فراج و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   3111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

دمحم احمد فراج و محمود احمد فراج و شركاهم ) ورثة المرحوم دمحم عبد التام ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  11

تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21121122وفً تارٌخ   ، 111211،

 جنٌه   3111.111،

وفً تارٌخ    111211خٌرى دمحم عبد التام وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /  -  11

 جنٌه   3111.111تم تعدٌل رأس المال 2 وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21121122،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121122وفً تارٌخ   ، 164653شركه رجب موتورز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   15111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال 2 تم  21121122وفً تارٌخ   ، 164653شركه رجب موتورز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   15111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال 2  21121122وفً تارٌخ   ، 164653شركه رجب موتورز توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   15111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عصفور رمضان صموئٌل ٌوسؾ و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -تعدٌل االسم التجارى الى / شركة اوالد العم  -  1

زٌزٌنٌا  -شارع الصالح باشا  15فرع الكائن / تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء ال 21121111وفً تارٌخ  115232

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/4/22فً  3221لسم الرمل و المودع برلم  -الدور االول 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  115232اوالد العم)رٌمون مٌالد لطفى و شركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

لسم الرمل و المودع برلم  -زٌزٌنٌا الدور االول  -شارع الصالح باشا  15الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / العنوان 2 وصؾ 

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/4/22فً  3221

تارٌخ وفً  115232تعدٌل االسم التجارى الى / مٌنا ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

لسم  -زٌزٌنٌا الدور االول  -شارع الصالح باشا  15تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /  21121111

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/4/22فً  3221الرمل و المودع برلم 

اصؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    بٌشوي ٌوسؾ لطفى و -تعدٌل االسم التجارى الى / شركة اوالد العم  -  4

زٌزٌنٌا  -شارع الصالح باشا  15تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /  21121111وفً تارٌخ  115232

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/4/22فً  3221لسم الرمل و المودع برلم  -الدور االول 

عصفور رمضان صموئٌل ٌوسؾ و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ل االسم التجارى الى / شركة اوالد العم تعدٌ -  5

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / صاله الشباب بالمبنى االجتماعى  21121111وفً تارٌخ  115232

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/1/22فً  2112و المودع برلم  -بنادى االسكندرٌه الرٌاضى سبورتنج 

تم تعدٌل  21121111وفً تارٌخ  115232اوالد العم)رٌمون مٌالد لطفى و شركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

و  -ادى االسكندرٌه الرٌاضى سبورتنج العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / صاله الشباب بالمبنى االجتماعى بن

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/1/22فً  2112المودع برلم 

وفً تارٌخ  115232تعدٌل االسم التجارى الى / مٌنا ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ء الفرع الكائن / صاله الشباب بالمبنى االجتماعى بنادى االسكندرٌه تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽا 21121111

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/1/22فً  2112و المودع برلم  -الرٌاضى سبورتنج 

 بٌشوي ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -تعدٌل االسم التجارى الى / شركة اوالد العم  -  1

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن / صاله الشباب بالمبنى االجتماعى  21121111وفً تارٌخ  115232

 دائم 115232و الممٌد برلم تابع  2112/1/22فً  2112و المودع برلم  -بنادى االسكندرٌه الرٌاضى سبورتنج 

وفً تارٌخ  11112سلٌمان  وٌوسؾ دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      طلعت  -شركه اسكندرٌه للتمدم  التجارى   -  2

 21بالعمار رلم  -الدور الثالث  - 16ؼرفة بالشمة رلم  4تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  21121111

 محافظة -االزبكٌة و نشاطه / مكتب لالدارة  -شارع الجمهورٌة 

ل االسم التجاري لٌصبح / طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌ -  11

الدور  - 16ؼرفة بالشمة رلم  4تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  21121111وفً تارٌخ  11112

 محافظة -ة و نشاطه / مكتب لالدارة االزبكٌ -شارع الجمهورٌة  21بالعمار رلم  -الثالث 

وفً تارٌخ  11112طلعت  سلٌمان  وٌوسؾ دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم      -شركه اسكندرٌه للتمدم  التجارى   -  11

 21ار رلم بالعم -الدور الثالث  - 16ؼرفة بالشمة رلم  4تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن /  21121111

 محافظة -االزبكٌة و نشاطه / مكتب لالدارة  -شارع الجمهورٌة 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

الدور  - 16ؼرفة بالشمة رلم  4 تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / 21121111وفً تارٌخ  11112

 محافظة -االزبكٌة و نشاطه / مكتب لالدارة  -شارع الجمهورٌة  21بالعمار رلم  -الثالث 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  152111اسامة جمعة متولى وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

شارع مسجد المدٌنة المنورة متفرع من شارع الصحافة المتفرع من شارع خٌر هللا  11ً / وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان ال

 لسم  -العجمً الهانوفٌل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  152111تعدٌل االسم التجارى الى/شركه اسامه شمس البدرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

شارع مسجد المدٌنة المنورة متفرع من شارع  11، تعدٌل العنوان الً /    تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر: 21121111

 لسم  -الصحافة المتفرع من شارع خٌر هللا العجمً الهانوفٌل 

عبدهللا احمد احمد الصٌرفً و شركاه ، شركة تضامن ،   -شركة الظافر لنمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات لجمٌع الجهات  -  15

 -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شرم الشٌخ  21121114وفً تارٌخ  212161لم    سبك لٌدها بر

 محافظة -و نشاطه / نمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات  -المنطمة الصناعٌه  -الروٌسات  11عمار رلم 

عبدهللا احمد احمد الصٌرفً و شركاه ، شركة تضامن ،   -لجهات شركة الظافر لنمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات لجمٌع ا -  16

 -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شرم الشٌخ  21121114وفً تارٌخ  212161سبك لٌدها برلم    

 محافظة -رات و نشاطه / نمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌا -السوق التجاري  -شارع ابو جنٌفة  122عمار رلم 

عبدهللا احمد احمد الصٌرفً و شركاه ، شركة تضامن ،   -شركة الظافر لنمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات لجمٌع الجهات  -  12

الطهار  -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / الؽردلة  21121114وفً تارٌخ  212161سبك لٌدها برلم    

 محافظة -و نشاطه / نمل الموبٌلٌات و البضائع بالسٌارات  -شارع االستاد  1 -نورة محل ال -

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  11

بالدور االرضً التجاري و الدور  1فرع كائن / المحل رلم تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح  21121115وفً تارٌخ 

مركز العلمٌن و تعٌٌن السٌد / سامح احمد سلٌمان دمحم  2بوابة  -امام لرٌة امواج  -سٌدي عبدالرحمن  -البدروم بمول سكاي كورت 

 محافظة -النجاوي مدٌر الفرع 

 115162فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    على مسعد احمد  -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  12

بمشروع ستانلً فرست تاور و  11تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المحل رلم  21121115وفً تارٌخ 

تعٌٌن السٌد / سعٌد عطٌه علً  رمل اول و -تنظٌم شارع عبدالرحمن شكري مع شارع عبدالحمٌد العبادي  25  11الكائن بارلام 

 مدٌرا للفرع  -محمود شبٌب 

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  21

أ بالدور الثانً بالسوق التجاري  22تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / المحل رلم  21121115وفً تارٌخ 

 الرئٌسً سموحه و تعٌٌن السٌد / دمحم عبدالرازق دمحم علً مدٌر الفرع

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  21

ـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / مسطح بالدور االرضً المحالت بالعمار الكائن تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ ال 21121115وفً تارٌخ 

لسم الدخٌلة و تعٌٌن السٌد / عالء  -تماطع شارع مشتل عبٌر الزهور مع طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار فٌال الحاج جابر بالعجمً 

 دمحم عبدالشافً مدٌر للفرع

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  22

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مدٌر الفرع الكائن / المركز التجاري محطة سٌدي جابر  21121115وفً تارٌخ 

 مدائ 115162و الممٌد برلم تابع  4224لٌصبح / دمحم علً توفٌك و المودع برلم 

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  23

ٌسار مدخل العمارة  2تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مدٌر الفرع الكائن / المخل رلم  21121115وفً تارٌخ 

و الممٌد برلم تابع  462وحه سٌد جابر لٌصبح / اسالم احمد ابراهٌم احمد و المودع برلم شارع ادمون فرمون سم 11الكائن 

 دائم 115162

تم تعدٌل العنوان 2  21121116وفً تارٌخ  111126دمحم جمعه سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 لسم -الحضره المبلٌه  -الوت العاطفه الرابعه شارع الٌ 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه إلى / 

وفً تارٌخ  111126تعدٌل االسم التجارى إلى / دمحم جمعه سلٌمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

لحضره المبلٌه ا -شارع الٌالوت العاطفه الرابعه  6تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه إلى /  21121116

 لسم -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان 2  21121116وفً تارٌخ  111126دمحم جمعه سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 لسم -الحضره المبلٌه  -شارع الٌالوت العاطفه الرابعه  6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه إلى / 

وفً تارٌخ  111126/ دمحم جمعه سلٌمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى إلى  -  22

الحضره المبلٌه  -شارع الٌالوت العاطفه الرابعه  6تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه إلى /  21121116

 لسم -

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  136511م    عبد المادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برل -  21

 -زاوٌه عبدالمادر  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم بحري الصناعٌه  26الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

 لسم  - 421/221اصلٌه لوحه رلم  11/112/111/115/1222/1122رلم المطعه  4الزمام 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  136511وطارق عبد المادر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم  -  22

زاوٌه  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم بحري الصناعٌه  26العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

 لسم  - 421/221اصلٌه لوحه رلم  11/112/111/115/1222/1122رلم المطعه  4الزمام  -عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  136511عبد المادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

داري للشركة و الرمل و نشاطه / ممر ا -زٌزٌنٌا  -الدور االول علوي  -طرٌك الحرٌه  613الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / خلؾ 

 دائم 136511و لٌد برلم تابع  6611مدٌره / دمحم عبدالمادر السٌد جاد هللا و اودع برلم 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  136511دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

الرمل و نشاطه / ممر  -زٌزٌنٌا  -الدور االول علوي  -طرٌك الحرٌه  613العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / خلؾ 

 دائم 136511و لٌد برلم تابع  6611اداري للشركة و مدٌره / دمحم عبدالمادر السٌد جاد هللا و اودع برلم 

العنوان 2 وصؾ تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  136511عبد المادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 -زاوٌه عبدالمادر  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم بحري الصناعٌه  26الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

 لسم  - 421/221اصلٌه لوحه رلم  11/112/111/115/1222/1122رلم المطعه  4الزمام 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  136511سبك لٌدها برلم      دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ، -  33

زاوٌه  -طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوي مرؼم بحري الصناعٌه  26العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الً / الكٌلو 

 سم ل - 421/221اصلٌه لوحه رلم  11/112/111/115/1222/1122رلم المطعه  4الزمام  -عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121112وفً تارٌخ  136511عبد المادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

الرمل و نشاطه / ممر اداري للشركة و  -زٌزٌنٌا  -الدور االول علوي  -طرٌك الحرٌه  613الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / خلؾ 

 دائم 136511و لٌد برلم تابع  6611ٌد جاد هللا و اودع برلم مدٌره / دمحم عبدالمادر الس

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  136511دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

الرمل و نشاطه / ممر  -ا زٌزٌنٌ -الدور االول علوي  -طرٌك الحرٌه  613العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / خلؾ 

 دائم 136511و لٌد برلم تابع  6611اداري للشركة و مدٌره / دمحم عبدالمادر السٌد جاد هللا و اودع برلم 

وفً تارٌخ  131641تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

وان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المركز التجاري بمنطمة الفدان الجدٌد بالطرٌك تم تعدٌل العن 21121111

و  2112/1/1فً  6652الدائري بمرٌة ابٌس العاشرة و نشاطه / نفس نشاط الرئٌسً و السمة التجارٌة / جراند مول و اودع برلم 

 دائم  131641لٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ  21121111وفً تارٌخ  131641ده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    لمعى  بخٌت واوال -  32

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المركز التجاري بمنطمة الفدان الجدٌد بالطرٌك الدائري بمرٌة ابٌس العاشرة و نشاطه / نفس 

 دائم  131641و لٌد برلم تابع  2112/1/1فً  6652ودع برلم نشاط الرئٌسً و السمة التجارٌة / جراند مول و ا

وفً تارٌخ  131641تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

مة الفدان الجدٌد بالطرٌك تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المركز التجاري بمنط 21121111
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 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و  2112/1/1فً  6652الدائري بمرٌة ابٌس العاشرة و نشاطه / نفس نشاط الرئٌسً و السمة التجارٌة / جراند مول و اودع برلم 

 دائم  131641لٌد برلم تابع 

دٌل العنوان 2 وصؾ تم تع 21121111وفً تارٌخ  131641لمعى  بخٌت واوالده ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة كائن / المركز التجاري بمنطمة الفدان الجدٌد بالطرٌك الدائري بمرٌة ابٌس العاشرة و نشاطه / نفس 

 دائم  131641و لٌد برلم تابع  2112/1/1فً  6652نشاط الرئٌسً و السمة التجارٌة / جراند مول و اودع برلم 

وفً تارٌخ  22515تجاري كما هو / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    االسم ال -  41

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع  21121111

 دائم 22515و الممٌد برلم تابع  2241برلم 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  22515حسن عبدالعزٌز شامه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

و الممٌد برلم تابع  2241وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع برلم 

 دائم 22515

وفً تارٌخ  22515تجاري لٌصبح / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم ال -  42

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع  21121111

 دائم 22515و الممٌد برلم تابع  2241برلم 

وفً تارٌخ  22515االسم التجاري كما هو / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع  21121111

 ئمدا 22515و الممٌد برلم تابع  2241برلم 

تم تعدٌل العنوان 2  21121111وفً تارٌخ  22515حسن عبدالعزٌز شامه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

و الممٌد برلم تابع  2241وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع برلم 

 دائم 22515

وفً تارٌخ  22515االسم التجاري لٌصبح / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل  -  45

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن / تمسٌم البردوبل امام مدرسه العامرٌه الثانونٌة و المودع  21121111

 مدائ 22515و الممٌد برلم تابع  2241برلم 

وفً تارٌخ  134225شركه مٌنا للبذور والمبٌدات )سامى جاد وشرٌكته( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

لسم العامرٌة و سمته التجارٌة / مٌناس  -تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / لرٌة العراق  21121111

 دائم 134225و لٌد برلم تابع  6622ع مستلزمات بٌطرٌة و اودع برلم للمستلزمات البٌطرٌة و ؼرض الفرع / بٌ

 115162على مسعد احمد فتح هللا و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -عجمى ستار  -اسواق فتح هللا للجمله  -  42

 -البطاش  -العجمى  1تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، امام الكٌلو  21121111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  212211السٌد فتحى الحفنى الحصرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

و لٌد  6251لسم محرم بن و نشاطه / بٌع العطور و اودع برلم  -العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن / شارع المنطره 

 دائم 212211برلم تابع 

وفً تارٌخ  144323تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده   1تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم  21121112

  -بدائم كفر الدوار 14242برلم 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  144323عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

بدائم كفر  14242زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده برلم   1العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم 

  -الدوار

تم تعدٌل العنوان 2  21121112وفً تارٌخ  144323وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد جابر احمد فرج  -  51

  -بدائم كفر الدوار 14242زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده برلم   1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم 
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وفً تارٌخ  144323تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده   1تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم  21121112

  -بدائم كفر الدوار 14242برلم 

تم تعدٌل  21121112وفً تارٌخ  144323عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

بدائم كفر  14242زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده برلم   1العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم 

  -الدوار

تم تعدٌل العنوان 2  21121112وفً تارٌخ  144323وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد جابر احمد فرج  -  54

  -بدائم كفر الدوار 14242زمام شركه صباؼى البٌضا و لد تم لٌده برلم   1وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514ا برلم    طاهر احمد الدٌب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  55

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514زكرٌا موسً احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12العنوان لٌصبح / وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514طاهر احمد الدٌب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     زكرٌا موسً احمد وشركاه ، -  51

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514طاهر احمد الدٌب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان 2  21121121وفً تارٌخ  52514زكرٌا موسً احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 لسم  -شارع البوستة المدٌمة  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21121125وفً تارٌخ  112244ركه كاتو للتنمٌه الزراعٌه) ش. م. م( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ش -  61

 -الدور االول  A2برج  -شارع لنال المحمودٌة  -العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / كومباوند انطونٌادس سٌتً 

 سموحه 

ي لٌصبح / مجموعة مطاعم سانتا لوتشٌا " ٌنً جورج سٌوكاس و شركاه " ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها تعدٌل االسم التجار -  62

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك استؽالل مطعم و كافتٌرٌا  21121126وفً تارٌخ  135562برلم    

 135562و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -ٌة الرٌاضً ارض البولو و منفذ البٌع بالحدٌمة الملحمة بنادي االسكندر

 دائم

تم تعدٌل العنوان 2  21121126وفً تارٌخ  135562بناٌوتى سولوس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

الحدٌمة الملحمة بنادي االسكندرٌة وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك استؽالل مطعم و كافتٌرٌا ارض البولو و منفذ البٌع ب

 دائم 135562و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -الرٌاضً 

تم  21121126وفً تارٌخ  135562سٌوكاس وسولوس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -مطعم وبار سانتا لوتشٌا  -  64

تؽالل مطعم و كافتٌرٌا ارض البولو و منفذ البٌع بالحدٌمة الملحمة بنادي تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك اس

 دائم 135562و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -االسكندرٌة الرٌاضً 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / مجموعة مطاعم سانتا لوتشٌا " ٌنً جورج سٌوكاس و شركاه " ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  65

تم تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك استؽالل مطعم و  21121126وفً تارٌخ  135562ها برلم    لٌد

و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -كافتٌرٌا ارض البولو و منفذ البٌع بالحدٌمة الملحمة بنادي االسكندرٌة الرٌاضً 

 دائم 135562
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تم تعدٌل العنوان 2  21121126وفً تارٌخ  135562وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    بناٌوتى سولوس  -  66

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك استؽالل مطعم و كافتٌرٌا ارض البولو و منفذ البٌع بالحدٌمة الملحمة بنادي االسكندرٌة 

 دائم 135562و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -الرٌاضً 

تم  21121126وفً تارٌخ  135562سٌوكاس وسولوس ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -مطعم وبار سانتا لوتشٌا  -  62

تعدٌل العنوان 2 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / حك استؽالل مطعم و كافتٌرٌا ارض البولو و منفذ البٌع بالحدٌمة الملحمة بنادي 

 دائم 135562و لٌد برلم تابع  6242و اودع برلم  -سبوتنج  -ضً االسكندرٌة الرٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه عٌاد لالستشارات الهندسٌه والتجارة والمماوالت ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر من نشاط الشركة  -  1

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121111وفً تارٌخ  111466لم   ،  سبك لٌدها بر

شركه عٌاد لالستشارات الهندسٌه والتجارة والمماوالت ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد و التصدٌر من نشاط الشركة  -  2

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 2 وصؾ 21121111وفً تارٌخ  111466،  سبك لٌدها برلم   

خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / النمل الدولً فٌما عدا النمل الجوي و كذلن االنشطه  -  3

المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن بشرط استصدار التراخٌص الالزمه للمارسة هذه 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  112631و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم   االنشطه 

 توصٌة بسٌطة

خالد سمٌر و جٌهان بخٌت وشرٌكهم للتخلٌص الجمركى ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / النمل الدولً فٌما -شركه توبرازرز -  4

ه المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن بشرط استصدار عدا النمل الجوي و كذلن االنشط

تم 21121111وفً تارٌخ  112631التراخٌص الالزمه للمارسة هذه االنشطه و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

استاوروس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / النمل الدولً فٌما عدا النمل الجوي و كذلن االنشطه  خالد سمٌر أبادٌر -  5

المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن بشرط استصدار التراخٌص الالزمه للمارسة هذه 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  112631  االنشطه و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم 

 توصٌة بسٌطة

خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / النمل الدولً فٌما عدا النمل الجوي و كذلن االنشطه  -  6

شرط استصدار التراخٌص الالزمه للمارسة هذه المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن ب

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  112631االنشطه و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

/ النمل الدولً فٌما خالد سمٌر و جٌهان بخٌت وشرٌكهم للتخلٌص الجمركى ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط -شركه توبرازرز -  2

عدا النمل الجوي و كذلن االنشطه المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن بشرط استصدار 

تم 21121111وفً تارٌخ  112631التراخٌص الالزمه للمارسة هذه االنشطه و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم   

 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط 

خالد سمٌر أبادٌر استاوروس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / النمل الدولً فٌما عدا النمل الجوي و كذلن االنشطه  -  1

المرتبطه به من خدمات الشحن و التفرٌػ البحري و النمل البري و التخزٌن بشرط استصدار التراخٌص الالزمه للمارسة هذه 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  21121111وفً تارٌخ  112631نشطه و الوجٌستٌن فً مجال النمل ،  سبك لٌدها برلم   اال

 توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة و تورٌد  -  2

وفً تارٌخ  151622الؽذائٌة بمختلؾ انواعها و تجارة الخردوات بمختلؾ انواعها ،  سبك لٌدها برلم    و تعبئة و تؽلٌؾ المواد

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116

سوبر ماركت الٌاسمٌن لٌلً عمر ابراهٌم وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة و تورٌد و تعبئة  -  11

وفً تارٌخ  151622و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة بمختلؾ انواعها و تجارة الخردوات بمختلؾ انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأ21121116

راشد ابراهٌم راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / نشاط الخبرة البحرٌة و معاٌنه البضائع و تمدٌر  -  11

الصدار لانون الرلابة و التامٌن فً مصر ( ،  سبك لٌدها برلم    1211لسنة  11االضرار و الخسائر ) طبما للمانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116ارٌخ وفً ت 165231

راشد ابراهٌم راشد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / نشاط الخبرة البحرٌة و معاٌنه البضائع و تمدٌر  -  12

مصر ( ،  سبك لٌدها برلم    الصدار لانون الرلابة و التامٌن فً 1211لسنة  11االضرار و الخسائر ) طبما للمانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116وفً تارٌخ  165231

ورثه المرحوم/دمحم محمود دمحم عبد الحافظ عنهم حنان صبحى احمد اسماعٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /  -  13

الشركة / تجارة الحلوٌات جمله و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت  الخردوات و اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة لٌصبح ؼرض

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116وفً تارٌخ  121152التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

وات و اضافة نشاط تعدٌل االسم التجارى الى / حنان صبحى احمد اسماعٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / الخرد -  14

/ التوكٌالت التجارٌة لٌصبح ؼرض الشركة / تجارة الحلوٌات جمله و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121116وفً تارٌخ  121152برلم   

بخٌت و شركاه ، شركة تضامن  اضافه انشطه جدٌده للشركه وهً تجاره تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً  -  15

االجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه باانواعها وتجاره السٌارات واجزائها والموتسٌكالت واجزائها وتجاره السجاد بانواعه وتجاره 

جؾ والخزؾ والصٌنً والتحؾ بانواعها وتجاره منتجات االسفنج بانواعها وتجاره االثاث والموبٌلٌات بانواعها وتجاره منتجات الن

-6من المجموعه  36المالبس بانواعها والدراجات ولعب االطفال والتصنٌع لدي الؽٌر وعموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121111وفً تارٌخ  131641( ،  سبك لٌدها برلم    12

لمعى  بخٌت واوالده ، شركة تضامن  اضافه انشطه جدٌده للشركه وهً تجاره االجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه باانواعها  -  16

وتجاره السٌارات واجزائها والموتسٌكالت واجزائها وتجاره السجاد بانواعه وتجاره منتجات االسفنج بانواعها وتجاره االثاث 

تجات النجؾ والخزؾ والصٌنً والتحؾ بانواعها وتجاره المالبس بانواعها والدراجات ولعب والموبٌلٌات بانواعها وتجاره من

( ،  سبك لٌدها برلم    12-6من المجموعه  36االطفال والتصنٌع لدي الؽٌر وعموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره 

 امنتم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تض21121111وفً تارٌخ  131641

تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه انشطه جدٌده للشركه وهً تجاره  -  12

االجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه باانواعها وتجاره السٌارات واجزائها والموتسٌكالت واجزائها وتجاره السجاد بانواعه وتجاره 

وتجاره االثاث والموبٌلٌات بانواعها وتجاره منتجات النجؾ والخزؾ والصٌنً والتحؾ بانواعها وتجاره منتجات االسفنج بانواعها 

-6من المجموعه  36المالبس بانواعها والدراجات ولعب االطفال والتصنٌع لدي الؽٌر وعموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121111وفً تارٌخ  131641( ،  سبك لٌدها برلم    12

لمعى  بخٌت واوالده ، توصٌة بسٌطة  اضافه انشطه جدٌده للشركه وهً تجاره االجهزة الكهربائٌه وااللكترونٌه باانواعها  -  11

بانواعها وتجاره االثاث  وتجاره السٌارات واجزائها والموتسٌكالت واجزائها وتجاره السجاد بانواعه وتجاره منتجات االسفنج

والموبٌلٌات بانواعها وتجاره منتجات النجؾ والخزؾ والصٌنً والتحؾ بانواعها وتجاره المالبس بانواعها والدراجات ولعب 

( ،  سبك لٌدها برلم    12-6من المجموعه  36االطفال والتصنٌع لدي الؽٌر وعموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121111تارٌخ  وفً 131641

الورشه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  محمود احمد كامل حسن صالح احمد حسن ؼراب ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه  -  12

وفً تارٌخ  151156برلم    لٌصبح / تشؽٌل المعادن واعمال الخراطه والبراده واللحام بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود احمد كامل وشرٌكه صالح احمد حسن ( ،  -عدل االسم التجارى للشركه الى )الشركه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  -  21

راده واللحام بكافه انواعها والتصدٌر ،  سبك شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تشؽٌل المعادن واعمال الخراطه والب

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121111وفً تارٌخ  151156لٌدها برلم   

السٌد عبدالحمٌد رجب وشركاه ، شركة تضامن  إلؽاء نشاط /  -تعدٌل االسم التجارى لبصبح / شركه سلولكس للتصدٌر  -  21

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121111وفً تارٌخ  112521برلم    االستٌراد ،  سبك لٌدها

شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر( ، شركة  -تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )السٌد عبد الحمٌد رجب وشركاه  -  22

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة 21121111وفً تارٌخ  112521تضامن  إلؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

السٌد عبد الحمٌد رجب وشرٌكه عصام السٌد عبد الحمٌد رجب) شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر( ، شركة تضامن  إلؽاء  -  23

 تضامن تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة21121111وفً تارٌخ  112521نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

عاطؾ عبدهللا دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌد وتجارة المبٌدات الزراعٌه والصحه  -  24

وفً  124625العامه والتماوى والمخصبات واالسمده الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 نشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ال21121115تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد فوزى محمود السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌد  -  25

ر ،  وتجارة المبٌدات الزراعٌه والصحه العامه والتماوى والمخصبات واالسمده الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد والتصدٌ

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121115وفً تارٌخ  124625سبك لٌدها برلم   

عاطؾ عبدهللا دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌد وتجارة المبٌدات الزراعٌه والصحه  -  26

وفً  124625لتجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   العامه والتماوى والمخصبات واالسمده الزراعٌه والتوكٌالت ا

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121115تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد فوزى محمود السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / تورٌد  -  22

ه العامه والتماوى والمخصبات واالسمده الزراعٌه والتوكٌالت التجارٌه واالستٌراد والتصدٌر ،  وتجارة المبٌدات الزراعٌه والصح

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121115وفً تارٌخ  124625سبك لٌدها برلم   

/ معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط -  21

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112وفً تارٌخ  144323

وفً  144323عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر: 21121112تارٌخ 

وفً تارٌخ  144323احمد جابر احمد فرج وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112

عطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / م -  31

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112وفً تارٌخ  144323

وفً  144323عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 ة تضامنتم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شرك21121112تارٌخ 

وفً تارٌخ  144323احمد جابر احمد فرج وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121112

/ تصنٌع و تورٌد مستلزمات  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح -  34

( و التوكٌالت التجارٌة و  12و المجموعة  6من المجموعة  36المالبس الجاهزة و عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة 21121121وفً تارٌخ  144323المنادٌل المبلله و معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تورٌد مستلزمات المالبس الجاهزة و  -  35

( و التوكٌالت التجارٌة و المنادٌل المبلله و  12و المجموعة  6من المجموعة  36عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121121وفً تارٌخ  144323لٌدها برلم    معطرات الجو ،  سبك

احمد جابر احمد فرج وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تورٌد مستلزمات المالبس الجاهزة و عموم  -  36

( و التوكٌالت التجارٌة و المنادٌل المبلله و معطرات  12موعة و المج 6من المجموعة  36االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121121وفً تارٌخ  144323الجو ،  سبك لٌدها برلم   

د مستلزمات تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تورٌ -  32

( و التوكٌالت التجارٌة و  12و المجموعة  6من المجموعة  36المالبس الجاهزة و عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة 21121121وفً تارٌخ  144323المنادٌل المبلله و معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

المادر احمد فرج صالح وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تورٌد مستلزمات المالبس الجاهزة و  عبد -  31

( و التوكٌالت التجارٌة و المنادٌل المبلله و  12و المجموعة  6من المجموعة  36عموم االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121121وفً تارٌخ  144323معطرات الجو ،  سبك لٌدها برلم   

احمد جابر احمد فرج وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع و تورٌد مستلزمات المالبس الجاهزة و عموم  -  32

( و التوكٌالت التجارٌة و المنادٌل المبلله و معطرات  12و المجموعة  6من المجموعة  36االستٌراد و التصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21121121وفً تارٌخ  144323  الجو ،  سبك لٌدها برلم 

احمد ممدوح عبد الحمٌد على وشركائة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121121وفً تارٌخ  111124

ٌصحح لٌصبح/ " احمد ممدوح عبد الحمٌد على وشركاءه " ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها  -  41

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121121وفً تارٌخ  111124،  سبك لٌدها برلم   

ءه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / السٌد كمال دمحم على وشركا -  42

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121121وفً تارٌخ  111124،  سبك لٌدها برلم   

رلم   احمد ممدوح عبد الحمٌد على وشركائة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها ب -  43

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121121وفً تارٌخ  111124

ٌصحح لٌصبح/ " احمد ممدوح عبد الحمٌد على وشركاءه " ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها  -  44

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 2 وصؾ الت21121121وفً تارٌخ  111124،  سبك لٌدها برلم   

ٌعدل االسم التجارى لٌصبح / السٌد كمال دمحم على وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تصنٌع التروس بجمٌع انواعها  -  45

 تم تعدٌل النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21121121وفً تارٌخ  111124،  سبك لٌدها برلم   

إضافه نشاط اإلستثمار الزراعى واستصالح  -صٌة بسٌطة  حذؾ و الؽاء نشاط / االستٌراد نٌموال كوبٌلوس وشركاه ، تو -  46

وزراعه وتجهٌز االراضً بكافه انواعها ومدها بما ٌجعلها لابله لالستزراع واستزراع وزراعه االراضً المستصلحه بهدؾ تصدٌر 

روعه بكافه انواعها وتعبئه وتجهٌز وفرز وتجنٌب وتؽلٌؾ كافه انواع الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الزراعٌه والؽذائٌه المز

تم تعدٌل 21121121وفً تارٌخ  126135وحفظ المنتجات الؽذائٌه والحاصالت الزراعٌه بكافه انواعها . ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط 2 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 21121111وفً تارٌخ  131641تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: 21121111وفً تارٌخ  131641بخٌت واوالده ، سبك لٌدها برلم    لمعى  -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: 21121121وفً تارٌخ  52514طاهر احمد الدٌب وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: 21121121وفً تارٌخ  52514شركاه ، سبك لٌدها برلم   زكرٌا موسً احمد و -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل 21121122وفً تارٌخ  22211تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / نٌموال شنوده الالدٌوس و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 ٌطةالكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: توصٌة بس

تم تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ 21121122وفً تارٌخ  22211وهبه شنوده الالدٌوس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21121126وفً تارٌخ  211212دمحم عبد الحفٌظ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -شركة / ورثه عبد الحفٌظ سالم  -  2

 نى  2 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطةالكٌان المانو

تم 21121126وفً تارٌخ  132253معرض  بدر للمنتجات الجلدٌه ومنتجات خان الخلٌلى  بدر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تعدٌل الكٌان المانونى  2 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  143222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121111،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / ماجد سعٌد احمد راشد وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  111126توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121116،  فى تارٌخ :   -  2

 إلى / دمحم جمعه سلٌمان وشرٌكه

التجارى الى: تعدٌل االسم  111126توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121116،  فى تارٌخ :   -  3

 إلى / دمحم جمعه سلٌمان وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجاري  151622توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121116،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  131342لشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21121112،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / مصطفً سعٌد مصطفً سالم و شركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجاري  131342شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121112،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / مصطفً سعٌد مصطفً سالم و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  112521شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121111ارٌخ : ،  فى ت  -  2

 السٌد عبدالحمٌد رجب وشركاه -لبصبح / شركه سلولكس للتصدٌر 

السم التجاري كما هو الى: ا 22515شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121111،  فى تارٌخ :   -  1

 / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه

الى: االسم التجاري كما هو  22515شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121111،  فى تارٌخ :   -  2

 / حسن عبدالعزٌز شامه و شرٌكه

الى: تعدٌل االسم  144323سم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل ا  21121112،  فى تارٌخ :   -  11

 التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه

الى: تعدٌل االسم  144323شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121112،  فى تارٌخ :   -  11

 التجاري لٌصبح / لائد دمحم جمعه و شركاه

الى: تعدٌل االسم  111262توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121121،  فى تارٌخ :   -  12

 التجاري لٌصبح / سمٌر دمحم عبدالممصود و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  22211شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121122،  فى تارٌخ :   -  13

 نٌموال شنوده الالدٌوس و شركاه لٌصبح /

الى: تعدٌل االسم التجاري  22211توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21121122،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح / نٌموال شنوده الالدٌوس و شركاه

الى: تعدٌل االسم  116255كة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  21121125،  فى تارٌخ :   -  15

 التجاري الً / دمحم احمد حسن لندٌل و شركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ادٌر خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر اب -  1

استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشركة فً ابرام التعالدات و 

المزاٌدات و استالم الممابل المادي و استالم الشٌكات من جمٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل الشركة امام المضاء و توكٌل 

سع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع علً الؽٌر و له او

 112631برلم       21121111الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات ، تارٌخ : 

االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر ابادٌر خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك  -  2

استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشركة فً ابرام التعالدات و 

لشركة امام المضاء و توكٌل المزاٌدات و استالم الممابل المادي و استالم الشٌكات من جمٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل ا

الؽٌر و له اوسع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع علً 

 112631برلم       21121111الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات ، تارٌخ : 

وس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر ابادٌر خالد سمٌر ابادٌر استاور -  3

استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشركة فً ابرام التعالدات و 

مٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل الشركة امام المضاء و توكٌل المزاٌدات و استالم الممابل المادي و استالم الشٌكات من ج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الؽٌر و له اوسع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع علً 

 112631م   برل    21121111الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات ، تارٌخ : 

خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر ابادٌر  -  4

استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشركة فً ابرام التعالدات و 

م الممابل المادي و استالم الشٌكات من جمٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل الشركة امام المضاء و توكٌل المزاٌدات و استال

الؽٌر و له اوسع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع علً 

 112631برلم       21121111لشركة من جهات ، تارٌخ : الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم ا

خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر ابادٌر  -  5

ة فً ابرام التعالدات و استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشرك

المزاٌدات و استالم الممابل المادي و استالم الشٌكات من جمٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل الشركة امام المضاء و توكٌل 

لً الؽٌر و له اوسع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع ع

 112631برلم       21121111الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات ، تارٌخ : 

خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌن / خالد سمٌر ابادٌر  -  6

و الؽٌر حكومٌه و له الحك فً تمثٌل الشركة فً ابرام التعالدات و استاوروس و له حك تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه 

المزاٌدات و استالم الممابل المادي و استالم الشٌكات من جمٌع البنون و صرفها و له الحك فً تمثٌل الشركة امام المضاء و توكٌل 

و االفراج عن راسمال الشركة و التولٌع علً  الؽٌر و له اوسع السلطات فً التعامل مع البنون باسم الشركة و السحب و االٌداع

 112631برلم       21121111الشٌكات و صرؾ الشٌكات الصادرة باسم الشركة من جهات ، تارٌخ : 

خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل و تحصٌلها من البنون مباشره و له حك المرض  -  2

و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك شراء  و الرهن التجاري

االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جزء منه و له حك التولٌع 

بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك علً بالشهر العماري بصفته شرٌن و مدٌر الشركة علً 

 112631برلم       21121111كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 

 خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل و تحصٌلها من البنون مباشره و له حك المرض -  1

و الرهن التجاري و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك شراء 

االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جزء منه و له حك التولٌع 

مدٌر الشركة علً بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك علً بالشهر العماري بصفته شرٌن و 

 112631برلم       21121111كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 

ره و له حك المرض خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل و تحصٌلها من البنون مباش -  2

و الرهن التجاري و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك شراء 

االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جزء منه و له حك التولٌع 

ري بصفته شرٌن و مدٌر الشركة علً بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك علً بالشهر العما

 112631برلم       21121111كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 

ها من البنون مباشره و له حك خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل و تحصٌل -  11

المرض و الرهن التجاري و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك 

شراء االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جزء منه و له حك 

ولٌع بالشهر العماري بصفته شرٌن و مدٌر الشركة علً بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك الت

 112631برلم       21121111علً كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 

التعامل و تحصٌلها من البنون مباشره و له حك   خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  11

المرض و الرهن التجاري و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك 

ء منه و له حك شراء االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جز

التولٌع بالشهر العماري بصفته شرٌن و مدٌر الشركة علً بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك 

 112631برلم       21121111علً كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 
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خالد سمٌر ابادٌر استاوروس صهٌون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعامل و تحصٌلها من البنون مباشره و له حك  -  12

المرض و الرهن التجاري و الرهن العماري و عمل تسهٌالت ائتمانٌة و اصدار خطاب الضمان و منح االعتمادات المستندٌه و حك 

الشركة و له الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن و توكٌل الؽٌر فٌما ٌخص او جزء منه و له حك شراء االصول و بٌعها و تسجٌلها باسم 

التولٌع بالشهر العماري بصفته شرٌن و مدٌر الشركة علً بٌع و شراء او الرهن نٌابة عن الشركة للؽٌر او لنفسه و كذلن له الحك 

 112631برلم       21121111علً كافة الحموق العٌنٌة االصلٌة و التبعٌه ، تارٌخ : 

اسامه شمس البدرى ابو على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع و السمئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  13

منفردا و له الحك فً السحب و االلتراض و الرهن و فتح حسابات بنكٌة و التولٌع علً عمود الشراء امام الشهر العماري و له فً 

السلطات المخولة الدارة الشركة و التولٌع علً عمود الخاصة لتنفٌذ ؼرض الشركة و له ان ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض  ذلن اوسع

 152111برلم       21121111ما ذكر ، تارٌخ : 

الرسمٌة اسامه شمس البدرى ابو على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع و السمئولٌة امام الجهات  -  14

منفردا و له الحك فً السحب و االلتراض و الرهن و فتح حسابات بنكٌة و التولٌع علً عمود الشراء امام الشهر العماري و له فً 

ذلن اوسع السلطات المخولة الدارة الشركة و التولٌع علً عمود الخاصة لتنفٌذ ؼرض الشركة و له ان ٌوكل الؽٌر فً كل او بعض 

 152111برلم       21121111 ما ذكر ، تارٌخ :

رفع اسم شرٌكه  -مٌرفت عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه من متضامنه  الى موصٌه  -  15

 23261برلم       21121114موصٌه مذكورة بالعمد و انضمام ورثتها عددهم ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه  -عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه من متضامنه  الى موصٌه مٌرفت  -  16

 23261برلم       21121114موصٌه مذكورة بالعمد و انضمام ورثتها عددهم ثالثة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

و رفع اسم شرٌن  -ر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه لٌلً عمر ابراهٌم ابو العنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  12

 151622برلم       21121116موصً من الشركة لوفاته ، تارٌخ : 

و رفع اسم شرٌن  -لٌلً عمر ابراهٌم ابو العنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  11

 151622برلم       21121116ارٌخ : موصً من الشركة لوفاته ، ت

و رفع اسم شرٌن موصً  -احمد نجٌب دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  12

 151622برلم       21121116من الشركة لوفاته ، تارٌخ : 

و رفع اسم شرٌن موصً  -الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه احمد نجٌب دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة  -  21

 151622برلم       21121116من الشركة لوفاته ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -لٌلً عمر ابراهٌم ابو العنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  21

منفردا و له حك تمثٌل الشرن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و له التولٌع لٌصبح للشرٌن / احمد نجٌب دمحم حسن 

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و له حك االلتراض من البنون و الرهن و اجراء كافة البٌوع و له حك التعامل 

 151622برلم       21121116: مع كافة البنون و له حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ 

تعدٌل حك االدارة و  -لٌلً عمر ابراهٌم ابو العنٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  22

ه التولٌع لٌصبح للشرٌن / احمد نجٌب دمحم حسن منفردا و له حك تمثٌل الشرن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و ل

الحك فً شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و له حك االلتراض من البنون و الرهن و اجراء كافة البٌوع و له حك التعامل 

 151622برلم       21121116مع كافة البنون و له حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  احمد نجٌب دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  23

لٌصبح للشرٌن / احمد نجٌب دمحم حسن منفردا و له حك تمثٌل الشرن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و له الحك فً 

هن و اجراء كافة البٌوع و له حك التعامل مع كافة شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و له حك االلتراض من البنون و الر

 151622برلم       21121116البنون و له حك التصرؾ فً اعمال هذه الشركة مستمبال ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -احمد نجٌب دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  24

رٌن / احمد نجٌب دمحم حسن منفردا و له حك تمثٌل الشرن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و له الحك فً لٌصبح للش
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شراء العمارات و المنموالت باسم الشركة و له حك االلتراض من البنون و الرهن و اجراء كافة البٌوع و له حك التعامل مع كافة 

 151622برلم       21121116ه الشركة مستمبال ، تارٌخ : البنون و له حك التصرؾ فً اعمال هذ

هاشم فرحات مأمون دمحم هاشم حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بدال  من السٌد / ممدوح محمود عبد الفتاح بدار ، تارٌخ :  -  25

 123111برلم       21121116

بدال  من السٌد / ممدوح محمود عبد الفتاح بدار ، تارٌخ :   هاشم فرحات مأمون دمحم هاشم حشٌش  شركة مساهمة  مدٌر فرع -  26

 123111برلم       21121116

كامل االهلٌة  تصحٌح تارٌخ المٌالد طبماُ لبطاله الرلم المومى ، تارٌخ : -احمد لطفى دمحم على عوض  توصٌة بسٌطة  تاجر -  22

 121625برلم       21121112

    21121112ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : عصام مصطفى سالم  شركة ت -  21
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    21121112عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  22
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    21121112صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : عصام مصطفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  31
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    21121112عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  31
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    21121112، تارٌخ : عصام مصطفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  -  32

 131342برلم   

    21121112عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  33

 131342برلم   

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  34

 131342برلم       21121112

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  35

 131342برلم       21121112

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  36

 131342برلم       21121112

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  32

 131342برلم       21121112

    21121112عصام مصطفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  31

 131342برلم   

    21121112ى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ : عصام مصطف -  32

 131342برلم   

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  41

 131342برلم       21121112

مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  41

 131342برلم       21121112
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 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و التولٌع  -عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  45

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و عن الشركة بمفرده و له كافة 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و التولٌع  -عصام مصطفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  46

و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و عن الشركة بمفرده 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و التولٌع  -عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  42

ركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و عن الش

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

لٌع و له حك االدارة و التو -عصام مصطفى سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  41

عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

دارة و التولٌع و له حك اال -عصام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  42

عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 
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التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون 

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -ن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  52

التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون 

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة  -  53

التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون 

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و التولٌع  -الم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن عصام مصطفى س -  54

عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و له حك االدارة و التولٌع  -ام مصطفى سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن عص -  55

عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون و 

 131342برلم       21121112المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  56

التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون 

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  52

التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و البنون 

 131342برلم       21121112، تارٌخ : و المصالح 

و له حك االدارة و  -مصطفً سعٌد مصطفً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  51

لبنون التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات و الهٌئات و ا

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

و له حك االدارة و  -مصطفً سعٌد مصطفً سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  52

هات و الهٌئات و البنون التولٌع عن الشركة بمفرده و له كافة السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة و تمثٌلها امام كافة الج

 131342برلم       21121112و المصالح ، تارٌخ : 

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  61

ولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات االدارٌة و االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئ

 المالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات

نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌخ :  النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً

 55241برلم       21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  61

مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات االدارٌة و  االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله

 المالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات

كة بصورة افضل ، تارٌخ : النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشر

 55241برلم       21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  62

نائٌة عن التصرفات االدارٌة و االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و ج

 المالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات

فضل ، تارٌخ : النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة ا

 55241برلم       21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  63

لتصرفات االدارٌة و االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن ا

 المالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات

خ : النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌ

 55241برلم       21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  64

دارٌة و االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات اال

 المالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات

النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌخ : 

 55241برلم       21121111
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  65

االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات االدارٌة و 

لمالٌه و المانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات ا

النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌخ : 

 55241   برلم    21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  66

االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات االدارٌة و 

لمانونٌه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات المالٌه و ا

النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌخ : 

 55241برلم       21121111

حسٌن عبدالسالم سعد عبدالسالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و ممثلل لانونً لها ٌمنح حك  -  62

االدارة و التولٌع و تمثٌلها امام المضاء و السلطات العامه وٌكون مسئوال مسئولٌة كامله مدنٌه و جنائٌة عن التصرفات االدارٌة و 

مام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر و عن تنفٌذ الموانٌن التً تتعلك بنشاط الشركة و مرالبة الحسابات و التفمات المالٌه و المانونٌه ا

النمدٌة بالبنون و تحمٌك االهداؾ الموضوعٌه بالمٌزانٌه التمدٌرٌة للشركة و العمل علً نجاح الشركة بصورة افضل ، تارٌخ : 

 55241برلم       21121111

لمعى بخٌت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن صبرى  -  61

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 

رط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت ش

 131641برلم       21121111: 

صبرى لمعى بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  62

مروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام ال

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

صبرى لمعى بخٌت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  21

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 

لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال 

 131641برلم       21121111: 

صبرى لمعى بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  21

ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر 

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن جمال لمعى بخٌت  شركة تض -  22

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 

عمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع اال

 131641برلم       21121111: 

جمال لمعى بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  23

مان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئت

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

داره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن جمال لمعى بخٌت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  24

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركه والجل اؼراضها ، تارٌخ الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه ال

 131641برلم       21121111: 

جمال لمعى بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  25

ن والجهات المانحه موكله الً الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنو

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

ً اطراؾ العمد المتضامنٌن صابر لمعى  بخٌت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله ال -  26

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111 :

صابر لمعى  بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  22

 الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

صابر لمعى  بخٌت  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  21

ثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً ال

الطرؾ الثالث فمط السٌد جمال لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ 

 131641برلم       21121111: 

صابر لمعى  بخٌت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها موكله الً اطراؾ العمد المتضامنٌن  -  22

الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ؼٌر ان ابرام المروض والرهن واالئتمان والتولٌع علٌها امام البنون والجهات المانحه موكله الً 

ل لمعً بخٌت شرط ان تكون جمٌع االعمال او االئتمان فً مصلحه الشركه والجل اؼراضها ، تارٌخ الطرؾ الثالث فمط السٌد جما

 131641برلم       21121111: 

برلم       21121111دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  11

22515 

برلم       21121111ٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دمحم حسن عبدالعز -  11

22515 

برلم       21121111دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  12

22515 

برلم       21121111تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة -  13

22515 

برلم       21121111دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  14

22515 

برلم       21121111ن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  15

22515 

 22515برلم       21121111دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  16

 22515برلم       21121111دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  12

 22515برلم       21121111دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22515برلم       21121111دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  12

 22515برلم       21121111عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : دمحم  -  21

 22515برلم       21121111دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  21

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  -  22

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -دٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  م -  23

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌ -  24

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر  -  25

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و  -  26

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع  -ٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه  شركة تضامن  مدٌر و شر -  22

لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -الشرٌن الً الشركة دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام  -  21

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  -  22

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  دمحم -  111

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -شامه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة  دمحم عبداللطٌؾ -  111

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -ة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم عبداللطٌؾ شامه  شرك -  112

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح  -دٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة دمحم عبداللطٌؾ شامه  شركة تضامن  م -  113

للشرٌكٌن المتضامنٌن / حسن عبدالعزٌز احمد شامه و دمحم حسن عبدالعزٌز احمد شامه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 22515برلم       21121111

    21121111ٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  114

 121611برلم   

مٌنا مٌخائٌل حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  115

 121611برلم       21121111

تعدٌل حك االداره للشركاء الشرٌن االول / رانٌا مراد فهٌم بولس رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  116

والشرٌن الثالث / راجً لمعً وهبه تاضروس والشرٌن الرابع / بافلً محب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل اسحاق 

فاروق نبٌل فاروق اسحاق حك  مجتمعٌن علً ان ٌكون لكال من الشرٌن الرابع / بافلً محب حبٌب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر /

االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعان فمط ولهم الحك فً تمثٌل الشركه لدي شركه الرٌؾ المصري الجدٌد والسجل التجاري والشهر 

 121611برلم       21121111العماري والمحاكم والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك ، تارٌخ : 

خائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره للشركاء الشرٌن االول / رانٌا مراد فهٌم مٌنا مٌخائٌل حنا مٌ -  112

بولس والشرٌن الثالث / راجً لمعً وهبه تاضروس والشرٌن الرابع / بافلً محب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل 

ب حبٌب سٌدهم والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل فاروق اسحاق مجتمعٌن علً ان ٌكون لكال من الشرٌن الرابع / بافلً مح

اسحاق حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعان فمط ولهم الحك فً تمثٌل الشركه لدي شركه الرٌؾ المصري الجدٌد والسجل 

 121611برلم       21121111التجاري والشهر العماري والمحاكم والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك ، تارٌخ : 

رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الحره وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع االعمال  -  111

ولجان فض منازعات االستثمار والمطاع الخاص والهٌئه المومٌه للتامٌن االجتماعً ومكاتب العمل ومصلحه الضرائب وتعٌٌن 

ركه وتحدٌد مرتباتهم وابرام كافه العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه باسم و لصالح وعزل وكالء ومستخدمً الش

الشركه والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركه ومستلزماتها وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات كما انه ٌحك لكال 

 121611برلم       21121111، تارٌخ : من الشرٌن االول / رانٌا مراد فهٌم بولس والشرٌن 

مٌنا مٌخائٌل حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحره وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولطاع  -  112

ئب االعمال ولجان فض منازعات االستثمار والمطاع الخاص والهٌئه المومٌه للتامٌن االجتماعً ومكاتب العمل ومصلحه الضرا

وتعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وابرام كافه العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه باسم و 

لصالح الشركه والتولٌع علً عمود الشراء والبٌع الصول الشركه ومستلزماتها وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات كما انه 

 121611برلم       21121111ل / رانٌا مراد فهٌم بولس والشرٌن ، تارٌخ : ٌحك لكال من الشرٌن االو

رانٌا مراد فهٌم بولس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرابع / بافلً محب سٌدهم  والشرٌن الخامس عشر / فاروق نبٌل  -  111

ث البٌانات وفتح الحسابات وؼلمها والسحب واالٌداع اسحاق مجتمعٌن تمثثٌل الشركه فً كافه المعامالت البنكٌه والتولٌع علٌها وتحدٌ

    21121111واستالم وتسلٌم الشٌكات والتولٌع علٌها وتحدٌث البٌانات وعموما المٌام بكافه المعامالت البنكٌه عن الشركه ، تارٌخ : 

 121611برلم   

فلً محب سٌدهم  والشرٌن الخامس عشر / فاروق مٌنا مٌخائٌل حنا مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الرابع / با -  111

نبٌل اسحاق مجتمعٌن تمثثٌل الشركه فً كافه المعامالت البنكٌه والتولٌع علٌها وتحدٌث البٌانات وفتح الحسابات وؼلمها والسحب 

نكٌه عن الشركه ، تارٌخ : واالٌداع واستالم وتسلٌم الشٌكات والتولٌع علٌها وتحدٌث البٌانات وعموما المٌام بكافه المعامالت الب

 121611برلم       21121111

عالء الدٌن دمحم احمد العجرودي  شركة مساهمة  مصفى  بموجب محضر اجتماع جمعٌه عامه ؼٌر عادٌة للشركة المنعمدة  -  112

مة باالجماع علً وضع تمت المواف - 1 -و المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة تم االتً :  2112/2/11فً 

تمت الموافمة باالجماع علً تعٌٌن السٌد / عالء الدٌن دمحم احمد العجرودي مصفٌا للشركة علً ان تموم  -2 -الشركة تحت التصفٌة 

تكون  - 3 -االدارة الحالٌه بتسلٌم المصفً لائمة المركز المالً للشركة فً موعد الصاه اسبوعٌن من تارٌخ انعماد الجمعٌه 

 131231برلم       21121111صاصات المصفً وفاء ما علً الشركة من دٌون و التزامات ، تارٌخ : اخت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالء الدٌن دمحم احمد العجرودي  شركة مساهمة  مصفى  و بٌع اموال الشركة منمول او عمار بالمزاد العلنً او باي طرٌمة  -  113

ح و التحكٌم كما ٌلتزم السٌد المصفً بان ٌنهً اجراءات التصفٌة فً خالل تمثٌل الشركة امام المضاء و الؽٌر و لبول الصل -اخري 

 131231برلم       21121111سنة واحدة تبدأ من تارٌخ التاشٌر فً السجل التجاري ، تارٌخ : 

ه كافة دمحم حسن عبدالرازق شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و ل -  114

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة و له الحك فً فتح الحسابات باسم الشركة و التولٌع علً الشٌكات و التولٌع علً كافة االوراق و 

التعالدات باسم الشركة و له حك االلتراض و الرهن و له تموٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

 211222برلم       21121111

برلم       21121112لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  115

144323 

برلم       21121112لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  116

144323 

برلم       21121112ضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : لائد دمحم جمعه احمد  شركة ت -  112

144323 

برلم       21121112لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  111

144323 

برلم       21121112من الشركة ، تارٌخ : لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن  -  112

144323 

برلم       21121112لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  121

144323 

رلم   ب    21121112احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  121

144323 

برلم       21121112احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  122

144323 

برلم       21121112احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  123

144323 

برلم       21121112فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  احمد جابر احمد -  124

144323 

برلم       21121112احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ :  -  125

144323 

برلم       21121112رج الشرٌن من الشركة ، تارٌخ : احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخا -  126

144323 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  122

مصلحة الشهر العماري و مصلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و 

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

و الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة 

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 
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لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  121

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة 

حكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و الضرائب و ؼٌرها من الجهات ال

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112ارٌخ : االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، ت

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  122

صلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و م

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : االٌداع فٌها و السحب 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  131

المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام 

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

بات جارٌة و الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسا

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  131

كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

ون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البن

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  132

الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة  الحكومٌه و

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

ٌلها امام كافة الجهات احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمث -  133

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة 

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

طعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و ال

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

لتولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك ا -  134

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة 

بدالهم و له الحك فً التصالح و الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و است

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات احمد جابر احمد فرج   -  135

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة 

محامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل ال

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  136

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة 
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ت الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و الضرائب و ؼٌرها من الجها

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112، تارٌخ :  االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  132

و مصلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة امام المحاكم و مصلحة الشهر العماري 

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح حسابات جارٌة و 

 144323برلم       21121112حب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : االٌداع فٌها و الس

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك التولٌع و االدارة عن الشركة و تمثٌلها امام كافة الجهات  -  131

م المحاكم و مصلحة الشهر العماري و مصلحة الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و االفراد منفردا 2 كما له الحك فً تمثٌل الشركة اما

الضرائب و ؼٌرها من الجهات الحكومٌه و له الحك فً توكٌل المحامٌن و المحاسبٌن و عزلهم و استبدالهم و له الحك فً التصالح و 

سابات جارٌة و الطعن و االلرار و االنكار و الصلح 2 و كذا حك تمثٌل الشركة امام البنون من رهن و لرض و الحك فً فتح ح

 144323برلم       21121112االٌداع فٌها و السحب منها و االلتراض بضمان البضائع ، تارٌخ : 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً  -  132

شركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال ٌتعارض التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم ال

    21121112مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم   

ن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  141

التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال ٌتعارض 

    21121112فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ :  مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر

 144323برلم   

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً  -  141

ستحمات الشركة بما ال ٌتعارض التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ م

    21121112مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم   

ؼٌره او تفوٌضه فً  لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل -  142

التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال ٌتعارض 

    21121112مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323  برلم 

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً  -  143

التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال ٌتعارض 

    21121112العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : مع نشاطها اما بٌع 

 144323برلم   

لائد دمحم جمعه احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه فً  -  144

سابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال ٌتعارض التعامل مع البنون فً فتح  ح

    21121112مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم   

مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه   احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن -  145

فً التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال 

توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ :  ٌتعارض مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً

 144323برلم       21121112
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 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه  -  146

ٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال فً التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع عل

ٌتعارض مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم       21121112

ك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌح -  142

فً التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال 

ٌتعارض مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم       21121112

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه  -  141

فً التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال 

اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ :  ٌتعارض مع نشاطها

 144323برلم       21121112

احمد جابر احمد فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه  -  142

ً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال فً التعامل مع البنون ف

ٌتعارض مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ : 

 144323برلم       21121112

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  او اوراق تجارٌة او بؽٌر ضمان و ٌحك له توكٌل ؼٌره او تفوٌضه احمد جابر احمد فرج  شر -  151

فً التعامل مع البنون فً فتح  حسابات باسم الشركة و كذا صرؾ الشٌكات و التولٌع علٌها و صرؾ مستحمات الشركة بما ال 

الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ذلن او بعضه ، تارٌخ :  ٌتعارض مع نشاطها اما بٌع العمار و رهنه فٌكون باجماع الشركاء و له

 144323برلم       21121112

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  151

شركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط ال

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسح

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  152

ها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌل

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون 

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  153

منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو 

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعم

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

صبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌ -  154

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع  الجمارن

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  155

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

مال والمطاع الخاص ومصلحه وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االع

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم  -  156

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه  وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111 برلم      21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  152

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه  وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112رٌخ : الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تا

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  151

مٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكو

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112لشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات ل

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  152

وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه  أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

تولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع و

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  161

ا واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدوده

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحسا

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  161

ٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌ

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ا التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه ام

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

الثالثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء  -  162

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ت التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجها

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك -  163

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الخاص ومصلحه وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شر -  164

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المط

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  165

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

كومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الح

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112: الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  166

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع 

 111111برلم       21121112ه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشرك

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  162

وانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعن

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

ع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌ

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  161

ؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها وا

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

العتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب وا

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  162

مل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه أو منفردٌن لتسٌٌر ع

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

تعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات التى لها شأن باعمال الشركه اما ال

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

ثه مجتمعٌن ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء الثال -  121

أو منفردٌن لتسٌٌر عمل الشركه وتمثٌلها وفى حدودها واؼراضها ونشاط الشركه وباسمها وعنوانها امام كافه الجهات الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌه وجمٌع االجهزه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وشركات المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص ومصلحه 

تى لها شأن باعمال الشركه اما التعامل مع البنون من فتح الحساب واالعتمادات والسحب واالٌداع وتولٌع الجمارن وكافه الجهات ال

 111111برلم       21121112الشٌكات  وصرؾ اى مستحمات للشركه سواء من البنون او اى ، تارٌخ : 

لحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات ا -  121

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

واع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من ان
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 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  ش -  122

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

 ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  123

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى  خطاب خطاب او الثالث

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112فة ، تارٌخ : مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كا

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  124

السٌد/دمحم دمحم  لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : مدٌر مسئول عن ج

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  125

 احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

/ دمحم دمحم خطاب خطاب اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  126

لٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تو

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب  اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات  -  122

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب  اصول الشركه كالبٌع أو

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

حكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات ال -  121

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

اع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انو

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  تو -  122

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

 ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 
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 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  111

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث 

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112ة ، تارٌخ : مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كاف

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  111

السٌد/دمحم دمحم  لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : مدٌر مسئول عن ج

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  112

احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم  لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

دمحم دمحم خطاب خطاب  اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد /

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  113

لٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تو

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب  اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

لتى  ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا -  114

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب اصول الشركه كالبٌع أو 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

حكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات ال -  115

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

اع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انو

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  116

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

سٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى خطاب خطاب او الثالث ال

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112، تارٌخ : مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  112

لسٌد/دمحم دمحم لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى ا

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

اصول الشركه كالبٌع أو الرهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب 

 111111برلم       21121112ع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : مدٌر مسئول عن جمٌ

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا لتى  -  111

حمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم ا
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 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

تى ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من  الجهات الحكومٌه او الؽٌر حكومٌه وكافه الجهات ا ل -  121

لها شأن بأعمال  الشركه فٌلزم تولٌع الطرؾ االول السٌد/ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  وتولٌع احد الطرفٌن الثانى السٌد/دمحم دمحم 

خطاب خطاب او الثالث السٌد/هانى صالح خلٌل مختار على انه ال ٌجوز الى منهم التصرؾ بأى نوع من انواع التصرفات فى 

رهن أو ؼٌر ذلن من أنواع التصرؾ اال بموافمه جمٌع االطراؾ و لٌصبح السٌد / دمحم دمحم خطاب خطاب اصول الشركه كالبٌع أو ال

 111111برلم       21121112مدٌر مسئول عن جمٌع اعمال التخلٌص الجمركً و انهاء كافة ، تارٌخ : 

لمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتع -  121

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  122

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

 احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات ٌحٌى محمود دمحم -  123

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  124

 111111برلم       21121112، تارٌخ : فً ذلن 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  125

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجرا -  126

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  122

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات ٌح -  121

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ات ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلط -  122

 111111برلم       21121112فً ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  211
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ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجمركً و له اوسع السلطات  -  211
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ركً و له اوسع السلطات ٌحٌى محمود دمحم احمد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االجراءات المتعلمة بالتخلٌص الجم -  212
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    21121121ٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ : دمحم السٌد كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  مد -  213

 111124برلم   
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 111124برلم   

    21121121دمحم السٌد كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  215

 111124برلم   
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طة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المنتضامنٌن / السٌد كمال دمحم السٌد كمال دمحم  توصٌة بسٌ -  223

دمحم على و دمحم السٌد كمال دمحم منفردٌن او مجتمعان فً ادارة الشركة و كافه السلطات بما فٌها حك االلتراض والرهن من كافه 

فه االعمال المتعلمه بالشركة لتحمٌك اؼراضها ومباشره نشاطها واتخاذ البنون و ٌجوز له توكٌل الؽٌر او من ٌنوب عنه لانونا فى كا
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كمال  دمحم السٌد كمال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المنتضامنٌن / السٌد -  224
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البنون و ٌجوز له توكٌل الؽٌر او من ٌنوب عنه لانونا فى كافه االعمال المتعلمه بالشركة لتحمٌك اؼراضها ومباشره نشاطها واتخاذ 

 111124برلم       21121121كافه التصرفات المالٌه و المانونٌه للشركه ، تارٌخ : 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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رفع اسم شرٌكه  -اسالم دردٌر احمد الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  216

 52514برلم       21121121مد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : موصٌه مذكورة بالع

رفع اسم شرٌكه  -اسالم دردٌر احمد الدٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  212

 52514برلم       21121121موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه  -د الدٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن اسالم دردٌر احم -  211

 52514برلم       21121121موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

شرٌكه رفع اسم  -اسالم دردٌر احمد الدٌب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  212

 52514برلم       21121121موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

رفع اسم شرٌكه  -اسالم دردٌر احمد الدٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  -  221

 52514برلم       21121121موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها ، تارٌخ : 

    21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  221

 45212برلم   

    21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  222

 45212برلم   

    21121121سالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : ا -  223

 45212برلم   

    21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  224

 45212برلم   

    21121121حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  محمود منجً -  225

 45212برلم   

    21121121محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  226

 45212برلم   

برلم       21121121لسٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : رمضان احمد احمد ا -  222

45212 

برلم       21121121رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  221

45212 

برلم       21121121مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  -  222

45212 

برلم       21121121احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  231

45212 

برلم       21121121اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع -  231

45212 

برلم       21121121احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  232

45212 
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21121121لشركة لوفاته ، تارٌخ : رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من ا -  233

45212 

برلم       21121121رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  234

45212 

    21121121لوفاته ، تارٌخ : عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة  -  235

 45212برلم   

    21121121عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  236

 45212برلم   

برلم       21121121على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  232

45212 

برلم       21121121على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  231

45212 

برلم       21121121هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  على احمد فتح -  232

45212 

برلم       21121121على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  241

45212 

برلم       21121121مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :   عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة -  241

45212 

برلم       21121121عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  242

45212 

برلم       21121121ع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رف -  243

45212 

برلم       21121121عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  244

45212 

    21121121لشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ا -  245

 45212برلم   

    21121121عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  246

 45212برلم   

م الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اس -  242

 45212برلم       21121121

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  241

 45212برلم       21121121

    21121121لشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم ا -  242

 45212برلم   

    21121121عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  251

 45212برلم   
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 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21121121الشركة لوفاته ، تارٌخ : عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من  -  251

 45212برلم   

    21121121عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  252

 45212برلم   

كة لوفاته ، تارٌخ : عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشر -  253

 45212برلم       21121121

عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  254

 45212برلم       21121121

ركة لوفاته ، تارٌخ : عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الش -  255

 45212برلم       21121121

عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  256

 45212برلم       21121121

لشركة لوفاته ، تارٌخ : عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من ا -  252

 45212برلم       21121121

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  251

 45212برلم       21121121

    21121121ركة لوفاته ، تارٌخ : محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الش -  252

 45212برلم   

    21121121محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  261

 45212برلم   

    21121121لوفاته ، تارٌخ : على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة  -  261

 45212برلم   

    21121121على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  262

 45212برلم   

    21121121وفاته ، تارٌخ : على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة ل -  263

 45212برلم   

    21121121على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  264

 45212برلم   

برلم       21121121خ : اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌ -  265

45212 

برلم       21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  266

45212 

برلم       21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  262

45212 

برلم       21121121اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  261

45212 
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برلم       21121121احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : محمود منجً حسٌن  -  262

45212 

برلم       21121121محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  221

45212 

برلم       21121121دٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  م -  221

45212 

برلم       21121121رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  222

45212 

 45212برلم       21121121شركة ، تارٌخ : احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً ال -  223

 45212برلم       21121121احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  224

 45212   برلم    21121121احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  225

 45212برلم       21121121احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  226

برلم       21121121رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  222

45212 

برلم       21121121د السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : رمضان احمد احم -  221

45212 

برلم       21121121عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  222

45212 

برلم       21121121تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة -  211

45212 

 45212برلم       21121121على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  211

 45212برلم       21121121ن الً الشركة ، تارٌخ : على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  212

 45212برلم       21121121على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  213

 45212برلم       21121121على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  214

برلم       21121121عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  215

45212 

برلم       21121121عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  216

45212 

برلم       21121121فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  عباس احمد -  212

45212 

برلم       21121121عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  211

45212 

برلم       21121121ة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌط -  212
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برلم       21121121عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  221
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    21121121رٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ : عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  221

 45212برلم   

    21121121عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  222

 45212برلم   

برلم       21121121ن الً الشركة ، تارٌخ : عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌ -  223

45212 

برلم       21121121عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  224

45212 

برلم       21121121عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  225

45212 

برلم       21121121عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة ، تارٌخ :  -  226
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 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 
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 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌ

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  122

وله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها موك

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

خازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات والم

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  ٌعدل حك االداره والتولٌع  -  211

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -ردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منف

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها   محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة -  211

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -ي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع ا

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  212

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -مارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء الع

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121ٌخ : بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تار

رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  213

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -ا ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌم

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121ارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : بعمود شراء او بٌع السٌ
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رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  214

نهم باسم الشركه وضمن أؼراضها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر ع

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  215

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك  الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  216

اء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك الى الشرك

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او  بٌع العمارات والمخازن المملوكه

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

كه والتولٌع عنها موكوله احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشر -  212

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

له اما فى حا -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك ا -  211

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -ن مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌ

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  رمضان احمد احمد السٌد  -  212

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -ٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر ف

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  211

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121ٌع ، تارٌخ : بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التول

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  211

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121التولٌع ، تارٌخ : فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  212

ركه وضمن عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الش
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أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121عمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : فٌما ٌتعلك ب

على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  213

االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك  الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

لمتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء ا

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  214

مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك الى الشركاء المتضامنٌن 

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

منها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ث

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

ا موكوله على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنه -  215

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او  بٌع العمارات

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع  -  216

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -ردٌن بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منف

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  212

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من 

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله عباس  -  211

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -خازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بالتولٌع على عمود شراء العمارات والم

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  212

الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك 

اما فى حاله  -تولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بال

بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك بعمود شراء او 

 45212برلم       21121121ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : بٌع السٌارات و لبض 

عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله  -  221

ركه وضمن أؼراضها وفٌما ٌتعلك الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الش

اما فى حاله  -بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمود شراء او بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك ب

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  221

شرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ب

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

ثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثال -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  222

لى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن عنها موكوله ا

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

ع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌ -  223

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -نفردٌن م

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة ت -  224

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

ولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم ت

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  225

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -اء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شر

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121، تارٌخ :  بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع

عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  226

ضها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼرا

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : بعمود شراء او 

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  222

التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها  موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌ

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  221

معٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجت

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ا فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنه

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌع عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتو -  222

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

لعمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و اما فى حاله بٌع ا -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك  -  231

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

ٌن مجتمعٌن او أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامن

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

ح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عصام على مسعد احمد فت -  231

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

ن الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن م

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  232

عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن 

التولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او أؼراضها وفٌما ٌتعلك ب

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و  -منفردٌن 

 45212برلم       21121121ض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لب

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  233

عنهم باسم الشركه وضمن عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

 اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع  -  234

أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن عنها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

أؼراضها وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

عٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌت -منفردٌن 

 45212برلم       21121121فٌما ٌتعلك بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  235

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

المخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك اما فى حاله بٌع العمارات و

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

لٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌعدل حك االداره والتو -  236

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -منفردٌن  وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة  -  232

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ : 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  231

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -د شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمو

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121ولٌع ، تارٌخ : بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك الت

على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  232

وضمن أؼراضها موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه 

 -وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمود شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك التولٌع ، تارٌخ :  بعمود

على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه والتولٌع عنها  -  241

موكوله الى الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهم باسم الشركه وضمن أؼراضها 

 -د شراء العمارات والمخازن من الؽٌر فٌلزم تولٌع اي من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وفٌما ٌتعلك بالتولٌع على عمو

اما فى حاله بٌع العمارات والمخازن المملوكه للشركه ولبض ثمنها فٌتعٌن تولٌع ثالثة شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و فٌما ٌتعلك 

 45212برلم       21121121ولٌع ، تارٌخ : بعمود شراء او بٌع السٌارات و لبض ثمنها فحك الت

اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  241

ء المتضامنٌن عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركا

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212م   برل    21121121تارٌخ : 

اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  242

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251ون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌك

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

 احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً اسالم خٌري دمحم -  243

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251لؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر ل

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

فرع  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر  -  244

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251ركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الش

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

ضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المت -  245

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثما

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  246

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائت

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  242

ة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن عمود تاجٌر فروع و مخازن الشرك

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

م حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و له

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  241

اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن  عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

بعض مما ذكر ،  ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  242

شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة ال

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  251

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251ون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن بشرط ان ٌك

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود احمد احمد فتح  -  251

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن  بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

ن الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكو -  252

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251عن  بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

ٌن و ٌكون التولٌع علً رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفرد -  253

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ،  ثمانمائة واحد و

 45212برلم       21121121تارٌخ : 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  254

روع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن عمود تاجٌر ف

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ،  ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  255

و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن  علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

كٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك تو

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  256

و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن  علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  252

لشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة ا

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  251

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251ون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن بشرط ان ٌك

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود على احمد فتح هللا -  252

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر 

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون  -  261

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251ن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد ع

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

و ٌكون التولٌع علً عمود عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن  -  261

تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

رون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : و عش

 45212برلم       21121121

عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  262

و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن تاجٌر فروع 
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

لً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( ع

 45212برلم       21121121

عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  263

ة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌم

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

لؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض ا

 45212برلم       21121121

عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً عمود  -  264

حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من 

جنٌة ) ثمانمائة واحد  121251بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

 و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ :

 45212برلم       21121121

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  265

منٌن علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضا

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  266

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن  مجتمعٌن بشرط ان ٌكون

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

حمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون عالء عباس مسعد ا -  262

التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء 

 121251ٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاج

جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما 

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون   عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن -  261

التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء 

 121251اس مال الشركة تزٌد عن المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً ر

جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما 

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  -  262

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251ٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولع

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  عمرو على احمد فتح هللا  -  221

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251ن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع علً  عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون -  221

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد 

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

دٌن و ٌكون التولٌع علً عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفر -  222

عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  223

ود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء التولٌع علً عم

 121251المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

مسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خ

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  224

كة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشر

 121251المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

هم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و ل

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  225

الٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة ا

 121251المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ر فً كل او بعض مما جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌ

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  226

ٌن من حك اؼلبٌة الشركاء التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجر

 121251المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما 

 45212برلم       21121121ارٌخ : ذكر ، ت

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  222

التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء 

 121251المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما 

 45212  برلم     21121121ذكر ، تارٌخ : 

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون  -  221

التولٌع علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء 

 121251ن ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن المتضامنٌن مجتمعٌن بشرط ا

جنٌة ) ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما 

 45212برلم       21121121ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  محمود منجً -  222

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251جٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التا

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

مدٌر معٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن   -  211

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251ال الشركة تزٌد عن مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس م

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

ركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الش -  211

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

نٌة ) ج 121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

كون التولٌع على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌ -  212

علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ،  ثمانمائة واحد و عشرون

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  213

فروع و مخازن الشركة للؽٌر و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن  علً عمود تاجٌر

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ها ( علً االلل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌ

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون الي من الشركاء المتضامنٌن منفردٌن و ٌكون التولٌع  -  214

و تحدٌد المٌمة االٌجارٌة و اختٌار المستاجرٌن من حك اؼلبٌة الشركاء المتضامنٌن علً عمود تاجٌر فروع و مخازن الشركة للؽٌر 

جنٌة )  121251مجتمعٌن بشرط ان ٌكون المولعٌن علً عمود التاجٌر للؽٌر حائزٌن لحصص فً راس مال الشركة تزٌد عن 

ٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر ، ثمانمائة واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون جنٌها ( علً االلل و لهم حك توك

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  215

ر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشه

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

عٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم ت -  216

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

ع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌ

 45212برلم       21121121

اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  212

صلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و م

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر مع -  211

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

حدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و ت

 45212برلم       21121121

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  212

و التراخٌص ووضع  تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

له حك التعامل مع البنون و  محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و -  221

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

ر ، تارٌخ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعا

 45212برلم       21121121: 

رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  221

ع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووض

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

لبنون و تولٌع رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع ا -  222

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  223

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

الشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة ب

 45212برلم       21121121

احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  224

و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح  الشٌكات

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  225

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

ارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االد

 45212برلم       21121121

احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  226

لجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع ا

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

لسٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع رمضان احمد احمد ا -  222

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ :  المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن

 45212برلم       21121121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  221

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

الدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و ا

 45212برلم       21121121

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  222

ك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع تولٌع الشٌكات و له ح

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

ام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و عص -  1111

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

الدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و ا

 45212برلم       21121121: 

على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  1111

مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل 

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  على احمد فتح -  1112

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

ٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العامل

 45212برلم       21121121

على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  1113

ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و 

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

ٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مد -  1114

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ :  المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة

 45212برلم       21121121

عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  1115

العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح  الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121

ه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌن -  1116

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

بضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع ال

 45212برلم       21121121

عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و تولٌع  -  1112

ضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة ال

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ : 

 45212برلم       21121121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

و له حك التعامل مع البنون و تولٌع عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة  -  1111

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع اللوائح 

ار ، تارٌخ : المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسع

 45212برلم       21121121

عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1112

لتراخٌص ووضع تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و ا

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

و له حك التعامل مع البنون و  عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة -  1111

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

عار ، تارٌخ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االس

 45212برلم       21121121: 

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون  -  1111

التراخٌص و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و 

 ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ،

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

ة و له حك التعامل مع البنون عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشرك -  1112

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

سعار ، ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد اال

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1113

خٌص ووضع تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و الترا

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

لتعامل مع البنون و عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك ا -  1114

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1115

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

لوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ ال

 45212برلم       21121121: 

لبنون و عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع ا -  1116

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون  -  1112

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، ووضع اللوائح 

 45212برلم       21121121تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بنون عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع ال -  1111

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

 ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ،

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون  -  1112

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

لمتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، ووضع اللوائح ا

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

نون عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع الب -  1121

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

 ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ،

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون  -  1121

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

لمتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، ووضع اللوائح ا

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

بنون عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع ال -  1122

و تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص 

 ووضع اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ،

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1123

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

لمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ اللوائح المتع

 45212برلم       21121121: 

محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1124

لٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع تو

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212  برلم     21121121: 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1125

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

لشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ اللوائح المتعلمة با

 45212برلم       21121121: 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1126

الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع  تولٌع

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1122

تولٌع الشٌكات و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع 

مالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌخ اللوائح المتعلمة بالشئون ال

 45212برلم       21121121: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر معٌن للشركة و له حك التعامل مع البنون و  -  1121

و له حك التعامل مع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و الشهر العماري و مصلحة الضرائب و التراخٌص ووضع  تولٌع الشٌكات

خ اللوائح المتعلمة بالشئون المالٌة و االدارٌة و شئون العاملٌن و معاملتهم المالٌة و حك شراء و بٌع البضائع و تحدٌد االسعار ، تارٌ

 45212برلم       21121121: 

 -شارع جامع الشٌخ  5اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1122

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -جامع الشٌخ شارع  5اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1131

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1131

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5ركة تضامن  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  ش -  1132

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1133

 45212برلم       21121121:  لسم المنشٌة ، تارٌخ

 -شارع جامع الشٌخ  5محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1134

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5ر للشركة الكائن ممرها رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌ -  1135

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1136

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5د احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها احم -  1132

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

 لسم -شارع جامع الشٌخ  5احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1131

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1132

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم  -  1141

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1141

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1142

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

شارع جامع الشٌخ  5عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1143

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع الشٌخ  5عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1144

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها   على احمد فتح هللا -  1145

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1146

 45212برلم       21121121:  المنشٌة ، تارٌخ

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1142

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5الكائن ممرها  على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة -  1141

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1142

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5تح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها عباس احمد ف -  1151

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1151

 45212برلم       21121121، تارٌخ :  المنشٌة

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1152

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

شارع جامع الشٌخ  5م تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ت -  1153

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع الشٌخ  5عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1154

 45212م   برل    21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع  5عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1155

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -الشٌخ 

شارع جامع الشٌخ  5عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1156

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5ا عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممره -  1152

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1151

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها عمرو على احمد فتح هللا -  1152

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -شارع جامع الشٌخ  5عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1161

 45212برلم       21121121، تارٌخ : المنشٌة 

شارع جامع الشٌخ  5عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1161

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع الشٌخ  5شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و  -  1162

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شارع جامع الشٌخ  5عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1163

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع الشٌخ  5عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1164

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

شارع جامع  5دٌر للشركة الكائن ممرها عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه م -  1165

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -الشٌخ 

شارع جامع الشٌخ  5عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1166

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -

 -شارع جامع الشٌخ  5محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1162

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1161

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1162

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5 حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها على دمحم احمد فتح هللا -  1121

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

 -شارع جامع الشٌخ  5على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1121

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ :  لسم

 -شارع جامع الشٌخ  5على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للشركة الكائن ممرها  -  1122

 45212برلم       21121121لسم المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56دٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  م -  1123

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1124

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1125

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

ة ، لسم المنشٌ -زلاق الكسار  56اسالم خٌري دمحم احمد خٌري  شركة تضامن  مدٌر فرع  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1126

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1122

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56مدٌر للفرع الكائن محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه  -  1121

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1122

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56ٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن رمضان احمد احمد الس -  1111

 45212برلم       21121121تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1111

 45212   برلم    21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1112

 45212برلم       21121121

المنشٌة ، تارٌخ :  لسم -زلاق الكسار  56احمد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1113

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56احمد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1114

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56رمضان احمد احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1115

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

ة ، لسم المنشٌ -زلاق الكسار  56رمضان احمد احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1116

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1112

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1111

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1112

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56ح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن على احمد فت -  1121

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1121

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ :  -زلاق الكسار  56على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1122

 45212برلم       21121121

لسم المنشٌة ، تارٌخ  -زلاق الكسار  56عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1123

 45212برلم       21121121: 

لسم المنشٌة ، تارٌخ  -زلاق الكسار  56عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1124

 45212برلم       21121121: 

لسم المنشٌة ، تارٌخ  -زلاق الكسار  56مدٌر للفرع الكائن  عباس احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه -  1125

 45212برلم       21121121: 

لسم المنشٌة ، تارٌخ  -زلاق الكسار  56عباس احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1126

 45212برلم       21121121: 

لسم  -زلاق الكسار  56فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن عصام دمحم مسعد احمد  -  1122

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56عصام دمحم مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1121

 45212برلم       21121121: المنشٌة ، تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسم  -زلاق الكسار  56عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1122

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56مدٌر للفرع الكائن عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه  -  1111

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1111

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56ح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن عمرو على احمد فت -  1112

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56عمرو على احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1113

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم المنشٌة ،  -زلاق الكسار  56عمرو على احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1114

 45212برلم       21121121تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56ئن عصام على مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكا -  1115

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1116

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن   عصام على مسعد احمد فتح هللا -  1112

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56عصام على مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1111

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1112

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم  -زلاق الكسار  56ع الكائن عالء عباس مسعد احمد فتح هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفر -  1111

 45212برلم       21121121المنشٌة ، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56محمود منجً حسٌن احمد زٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1111

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56ه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن محمود منجً حسٌن احمد زٌن -  1112

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1113

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1114

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -زلاق الكسار  56على دمحم احمد فتح هللا حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1115

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 

لسم المنشٌة  -ر زلاق الكسا 56على دمحم احمد فتح هللا حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر للفرع الكائن  -  1116

 45212برلم       21121121، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تخارج شرٌن  -سمٌر دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1112

 111262برلم       21121121موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن  -بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته سمٌر دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة  -  1111

 111262برلم       21121121موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن  -سامى دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1112

 111262برلم       21121121موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن  -سامى دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1121

 111262برلم       21121121موصً مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً  -رٌن من الشركة لوفاته دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الش -  1121

 111262برلم       21121121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصً  -دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1122

 111262برلم       21121121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ر دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم سمٌ -  1123

عبد الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم       21121121

 عبد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم سمٌر دمحم -  1124

عبد الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم       21121121

بد الممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم سامى دمحم ع -  1125

عبد الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم       21121121

لممصود زٌاده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم سامى دمحم عبد ا -  1126

عبد الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم       21121121

اده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم عبد دمحم عبد الممصود زٌ -  1122

    21121121الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم   

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن / سمٌر دمحم عبد دمحم عبد الممصود زٌاده  توصٌ -  1121

    21121121الممصود زٌاده و سامً دمحم عبد الممصود زٌاده مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافة الصالحٌات فً االدارة ، تارٌخ : 

 111262برلم   

    21121122رٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  ش -  1122

 22211برلم   

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1131

 22211برلم   

    21121122امن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متض -  1131

 22211برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1132

 22211برلم   

    21121122سم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع ا -  1133

 22211برلم   

    21121122وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1134

 22211برلم   

    21121122ن الشركة لوفاته ، تارٌخ : نٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن م -  1135

 22211برلم   

    21121122نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1136

 22211برلم   

    21121122لوفاته ، تارٌخ : نٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة  -  1132

 22211برلم   

    21121122نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1131

 22211برلم   

    21121122رٌخ : وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تا -  1132

 22211برلم   

    21121122وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1141

 22211برلم   

: شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ  -  1141

 22211برلم       21121122

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1142

 22211برلم       21121122

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1143

 22211برلم       21121122

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1144

 22211برلم       21121122

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1145

 22211برلم   

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1146

 22211برلم   

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1142

 22211برلم   

    21121122مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1141

 22211برلم   

    21121122هبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : و -  1142

 22211برلم   
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 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21121122وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1151

 22211برلم   

    21121122لالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : نٌموال شنوده ا -  1151

 22211برلم   

    21121122نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1152

 22211برلم   

    21121122شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : نٌموال شنوده الالدٌوس   -  1153

 22211برلم   

    21121122نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1154

 22211برلم   

    21121122مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  -  1155

 22211برلم   

    21121122وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1156

 22211برلم   

ن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌ -  1152

 22211برلم       21121122

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1151

 22211برلم       21121122

شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :   شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن -  1152

 22211برلم       21121122

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1161

 22211برلم       21121122

شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ  مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  -  1161

 22211برلم       21121122: 

مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ  -  1162

 22211برلم       21121122: 

ئٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ مٌخا -  1163

 22211برلم       21121122: 

مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ  -  1164

 22211برلم       21121122: 

وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  -  1165

 22211برلم       21121122

ا منفردا ، تارٌخ : وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌله -  1166

 22211برلم       21121122

نٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  -  1162

 22211برلم       21121122
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و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة -  1161

 22211برلم       21121122

نٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  -  1162

 22211برلم       21121122

ة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ : نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌط -  1121

 22211برلم       21121122

وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  -  1121

 22211برلم       21121122

وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، تارٌخ :  -  1122

 22211برلم       21121122

 شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، -  1123

 22211برلم       21121122تارٌخ : 

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ،  -  1124

 22211برلم       21121122تارٌخ : 

دارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ، شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك اال -  1125

 22211برلم       21121122تارٌخ : 

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة و تمثٌلها منفردا ،  -  1126

 22211برلم       21121122تارٌخ : 

س  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء مٌخائٌل شنوده الالدٌو -  1122

 22211برلم       21121122موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء  -  1121

 22211برلم       21121122بالعمد ، تارٌخ : موصٌٌن مذكورٌن 

مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء  -  1122

 22211برلم       21121122موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

تضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  1111

 22211برلم       21121122موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن  -  1111

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن  -  1112

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

كة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن نٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشر -  1113

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء  -  1114

 22211برلم       21121122موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

ٌموال شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن ن -  1115

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 
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اء نٌموال شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شرك -  1116

 22211برلم       21121122موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

وهبه شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن  -  1112

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة شركاء موصٌٌن وهبه شنوده الالدٌوس  توصٌة ب -  1111

 22211برلم       21121122مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة  -  1112

 22211برلم       21121122مد ، تارٌخ : شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالع

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة  -  1121

 22211برلم       21121122شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة   شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  شركة تضامن -  1121

 22211برلم       21121122شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

شنوده مٌخائٌل شنوده الالدٌوس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الً الشركة و انضمام عدد سبعة  -  1122

 22211برلم       21121122، تارٌخ : شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد 

عبد المحسن حمزه على سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و  -  1123

 116255برلم       21121125التولٌع و له كافة الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

عد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و عبد المحسن حمزه على س -  1124

 116255برلم       21121125التولٌع و له كافة الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

رة و التولٌع و له كافة دمحم احمد حسن لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدا -  1125

 116255برلم       21121125الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسن لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع و له كافة  -  1126

 116255برلم       21121125الصالحٌات لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

عبد المحسن حمزه على سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  1122

 116255برلم       21121125

عبد المحسن حمزه على سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  1121

 116255برلم       21121125

    21121125دمحم احمد حسن لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  1122

 116255برلم   

    21121125دمحم احمد حسن لندٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  1211

 116255م   برل

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1211

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1212

 211212برلم       21121126

لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1213

 211212برلم       21121126
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 211212برلم       21121126

:  رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ -  1215

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1216

 211212برلم       21121126

ه موصٌه ، تارٌخ : سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌك -  1212

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1211

 211212برلم       21121126

الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة  -  1212

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1211

 211212برلم       21121126

صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  فاطمه سٌد محمود تركى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل -  1211

 211212برلم       21121126

فاطمه سٌد محمود تركى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1212

 211212برلم       21121126

تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1213

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1214

 211212برلم       21121126

شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :   لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن -  1215

 211212برلم       21121126

لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1216

 211212برلم       21121126

لى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمو -  1212

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1211

 211212برلم       21121126

ٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : سامٌه عبد الحف -  1212

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1221

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1221

 211212برلم       21121126
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فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1222

 211212   برلم    21121126

فاطمه سٌد محمود تركى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1223

 211212برلم       21121126

فاطمه سٌد محمود تركى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1224

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1225

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1226

 211212برلم       21121126

لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1222

 211212برلم       21121126

تارٌخ :  لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، -  1221

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1222

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1231

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1231

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1232

 211212برلم       21121126

ٌخ : فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تار -  1233

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1234

 211212برلم       21121126

، تارٌخ : فاطمه سٌد محمود تركى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  1235

 211212برلم       21121126

فاطمه سٌد محمود تركى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1236

 211212برلم       21121126

وصٌه ، تارٌخ : رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه م -  1232

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1231

 211212برلم       21121126

ٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشر -  1232

 211212برلم       21121126
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لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1241

 211212برلم       21121126

تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1241

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1242

 211212برلم       21121126

شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :   سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن -  1243

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1244

 211212برلم       21121126

مولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدال -  1245

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1246

 211212برلم       21121126

حمود تركى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : فاطمه سٌد م -  1242

 211212برلم       21121126

فاطمه سٌد محمود تركى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1241

 211212برلم       21121126

سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : رحاب عبد الحفٌظ  -  1242

 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1251

 211212برلم       21121126

ٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : ل -  1251

 211212برلم       21121126

لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1252

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1253

 211212برلم       21121126

رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1254

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1255

 211212برلم       21121126

، تارٌخ : سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه  -  1256

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1252

 211212برلم       21121126
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 211212برلم       21121126

رحاب عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1262

 211212برلم       21121126
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 211212برلم       21121126

لٌلى عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1264

 211212برلم       21121126

تارٌخ : رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ،  -  1265
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رضا عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1266

 211212برلم       21121126

شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً -  1262

 211212برلم       21121126

سامٌه عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1261

 211212برلم       21121126

صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل -  1262

 211212برلم       21121126

فاتن عبد الحفٌظ سالم عبدالمولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ :  -  1221

 211212برلم       21121126

تعدٌل صفة الشرٌكه الً شرٌكه موصٌه ، تارٌخ : فاطمه سٌد محمود تركى  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1221
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برلم       21121126م الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ : عادل بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اس -  1223

132253 

برلم       21121126عادل بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1224
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    21121126لشركة لوفاته ، تارٌخ : حمدى بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من ا -  1225

 132253برلم   
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    21121126حمدى بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1226

 132253برلم   

برلم       21121126ٌخ : بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تار -  1222

132253 

برلم       21121126بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته ، تارٌخ :  -  1221

132253 

ء انضمام عدد اربعة شركا -عادل بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1222

 132253برلم       21121126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -عادل بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1211

 132253برلم       21121126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته حمدى بدر خمٌس دمحم   -  1211

 132253برلم       21121126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -حمدى بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1212

 132253برلم       21121126ن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : موصٌٌ

انضمام عدد اربعة شركاء  -بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -  1213

 132253برلم       21121126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

انضمام عدد اربعة شركاء  -متضامن  رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  شرٌن -  1214

 132253برلم       21121126موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : 

    21121126عادل بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -  1215

 132253برلم   

    21121126عادل بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -  1216

 132253برلم   

    21121126حمدى بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -  1212

 132253برلم   

    21121126حمدى بدر خمٌس دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -  1211

 132253برلم   

برلم       21121126بدر خمٌس دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ :  -  1212

132253 

برلم       21121126ٌس دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة و التولٌع عن الشركة ، تارٌخ : بدر خم -  1221

132253 

مدحت دمحم لطفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع بمنحه حك التولٌع علً المباٌعات  -  1221

 164653برلم       21121122المستخرجه من الشركة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    
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تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1
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 131641برلم       21121111ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  لمعى  بخٌت واوالده  شركة تضامن  ملخص -  2

تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / صابر لمعً بخٌت و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 131641برلم       21121111

 131641برلم       21121111طة ، تارٌخ : لمعى  بخٌت واوالده  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌ -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    
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، تارٌخ :  6125  2112/4/21رحمن ٌوسؾ موسً  التجدٌد الثانى فى حسن عبد ال -مركز الٌوسؾ للبصرٌات  -  111

 111521برلم       21121121

 122226برلم       21121121، تارٌخ :  6121  2111/2/6دمحم ابو زٌد الدمرداش التهامى  التجدٌد الثانى فى  -  112

 121212برلم       21121121، تارٌخ :  6121  2112/12/23دمحم مصطفى على مصطفى  التجدٌد االول فى  -  113

 121235برلم       21121121، تارٌخ :  6116  2111/2/2رجب عثمان عارؾ جمعه  التجدٌد الثانى فى  -  114

 125211برلم       21121121، تارٌخ :  6131  2113/11/22محمود احمد عبدالممصود  التجدٌد الخامس فى  -  115

 125211برلم       21121121، تارٌخ :  6131  2111/11/22محمود احمد عبدالممصود  التجدٌد السادس فى  -  116

 123664برلم       21121121، تارٌخ :  6131  2112/2/6دمحم ابراهٌم احمد سلٌم  التجدٌد األول فى  -  112

 121622برلم       21121121، تارٌخ :  6113  2111/5/5حسن حامد ابراهٌم عٌد طه  التجدٌد االول فى  -  111

برلم       21121121، تارٌخ :  6135  2112/12/12مصطفً عبدالمنعم دمحم المصري  التجدٌد الخامس فى  -  112

133622 

 133622برلم       21121121، تارٌخ :  6135  2112/12/12مصطفً عبدالمنعم دمحم احمد  التجدٌد الخامس فى  -  121

 111215برلم       21121121، تارٌخ :  6121  2112/1/12سامى ابراهٌم علٌمى احمد زٌد  تجدٌد اول -  121

 111221برلم       21121122، تارٌخ :  6145  2112/1/25حسنً علً دمحم ابراهٌم الدباح  التجدٌد الثانً  -  122

 141621برلم       21121122، تارٌخ :  6114  2111/11/12على عبد العزٌز عبد الرحمن  التجدٌد الرابع  -  123

برلم       21121122، تارٌخ :  6114  2111/11/12عدل لٌصبح /عبدالرحمن للتورٌدات الصناعٌه  التجدٌد الرابع  -  124

141621 

 164442برلم       21121122، تارٌخ :  6151  2112/1/12دمحم علً مرسً  التجدٌد االول  -  125

 164442برلم       21121122، تارٌخ :  6152  2114/1/12دمحم علً مرسً  التجدٌد الثانً  -  126

 164442برلم       21121122، تارٌخ :  6161  2112/1/12دمحم علً مرسً  التجدٌد الثالث  -  122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 166211برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2114/12/4ولٌد دمحم دمحم احمد عوض  التجدٌد الثانً  -  121

 124413برلم       21121122، تارٌخ :  6115  2112/4/22طه محمود دمحم ادرٌس  التجدٌد الثانً  -  122

 151162برلم       21121122، تارٌخ :  6146  2112/5/31عصام خلؾ متولى احمد  التجدٌد الرابع  -  211

 24222برلم       21121122، تارٌخ :  6166  2112/2/11طارق صالح الدٌن دمحم  التجدٌد الثامن  -  211

 122144برلم       21121122، تارٌخ :  6121  2115/3/14مجدى نعٌم عوض  التجدٌد الخامس -  212

 136214برلم       21121122، تارٌخ :  6142  2114/5/4عبد المنعم حافظ عبد المجٌد  التجدٌد الرابع  -  213

 136214برلم       21121122، تارٌخ :  6141  2112/5/4عبد المجٌد  التجدٌد الخامس  عبد المنعم حافظ -  214

 126223برلم       21121122، تارٌخ :  6143  2112/12/11نصحى اٌوب منصور  التجدٌد الثانً  -  215

 163113برلم       21121122، تارٌخ :  6111  2111/2/12دمحم عطٌه حسن عطٌه ابو شتا  التجدٌد الثالث -  216

 142425برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2111/6/21دمحم احمد محمود سلطان  التجدٌد الرابع  -  212

، تارٌخ :  6112  2111/6/21سلطان لبٌع االجهزه الكهربائٌه وااللكترونٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر  التجدٌد الرابع  -  211

 142425برلم       21121122

 142425برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2111/6/21دمحم احمد محمود سلطان  التجدٌد الرابع  -  212

، تارٌخ :  6112  2111/6/21دمحم احمد محمود سلطان(  التجدٌد الرابع -ٌعدل االسم التجارى لٌصبح )سلطان للمحمول -  211

 142425برلم       21121122

برلم       21121122، تارٌخ :  6161  2112/1/31كرٌم ابو ضٌؾ عسٌرى  التجدٌد االول ابو ضٌؾ جاد ال -  211

122162 

 6161  2112/1/31ابو ضٌؾ جاد الكرٌم ابو ضٌؾ(  التجدٌد االول -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح)جاد لتدوٌر البالستٌن -  212

 122162برلم       21121122، تارٌخ : 

 165426برلم       21121122، تارٌخ :  6122  2112/5/12صالح دمحم الرفاعً حواله  التجدٌد االول  -  213

 165426برلم       21121122، تارٌخ :  6121  2114/5/12صالح دمحم الرفاعً حواله  التجدٌد الثانً  -  214

 165426برلم       21121122، تارٌخ :  6122  2112/5/12صالح دمحم الرفاعً حواله  التجدٌد الثالث  -  215

 133252برلم       21121125، تارٌخ :  6222  2113/2/21خالد محفوظ صبحى احمد  التجدٌد الرابع  -  216

 133252برلم       21121125، تارٌخ :  6231  2111/2/21خالد محفوظ صبحى احمد  التجدٌد الخامس -  212

 111245برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2112/2/12من علً  التجدٌد االول فى فاطمه على عبد الرح -  211

 123435برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2112/2/4احمد ابراهٌم عبد اللطٌؾ جاد المولى  التجدٌد الثانى فى  -  212

 122125برلم       21121125تارٌخ : ،  6122  2113/1/15شرٌؾ احمد احمد احمد سعد  التجدٌد األول فى  -  221

 122125برلم       21121125، تارٌخ :  6123  2111/1/15شرٌؾ احمد احمد احمد سعد  التجدٌد الثانى فى  -  221

 123461برلم       21121125، تارٌخ :  6226  2112/5/25محمود شحاته احمد اسماعٌل  التجدٌد االول فى  -  222

 123621برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2112/2/13لى خلٌفه  التجدٌد االول فى خٌرى دمحم ع -  223



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136551برلم       21121125، تارٌخ :  6121  2112/2/22دمحم سعٌد دمحم  التجدٌد الخامس فى  -  224

 152222رلم   ب    21121125، تارٌخ :  6213  2112/5/12عٌد رجب عبد الفتاح موسً  التجدٌد االول -  225

 152222برلم       21121125، تارٌخ :  6214  2112/5/12عٌد رجب عبد الفتاح موسً  التجدٌد الثانً -  226

 152222برلم       21121125، تارٌخ :  6215  2112/5/12عٌد رجب عبد الفتاح موسً  التجدٌد الثالث -  222

 112224برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2112/6/21محمود سعد دروٌش شٌمً  التجدٌد الثانى فى  -  221

 111611برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2112/4/22دمحم احمد حسٌن دمحم  التجدٌد الثانً  -  222

 122612برلم       21121125، تارٌخ :  6222  2112/2/11على دمحم عوض هللا ؼنام  التجدٌد السادس فى  -  231

 112262برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2112/2/22ه أباصٌرى الدسولى هالل  التجدٌد االول فى ط -  231

برلم       21121125، تارٌخ :  6121  2112/5/16السٌد دكرونى عبد الاله دمحم  التجدٌد االول فى  -دكرونى للرحالت -  232

124641 

برلم       21121125، تارٌخ :  6122  2112/5/16اله دمحم  التجدٌد الثانى فى السٌد دكرونى عبد ال -دكرونى للرحالت -  233

124641 

برلم       21121126، تارٌخ :  6263  2111/6/11عزالدٌن رضوان عبد العزٌز خٌر هللا  التجدٌد الثانى فى  -  234

121214 

  2111/6/11الرضوان للرحالت  التجدٌد الثانى فى -عز الدٌن رضوان عبد العزٌز خٌر هللا -عدل االسم التجارى الى -  235

 121214برلم       21121126، تارٌخ :  6263

 125226برلم       21121126، تارٌخ :  6251  2111/11/31اٌمن عبد الحلٌم حسن الدٌب  التجدٌد السادس  -  236

 115151برلم       21121126، تارٌخ :  6252  2115/1/5دمحم ابراهٌم المؽاورى دمحم جمعه  التجدٌد االول  -  232

 161222برلم       21121126، تارٌخ :  6242  2112/11/2الجوهري دمحم عبدالكرٌم الجوهري  التجدٌد الثالث فى  -  231

 162222برلم       21121126، تارٌخ :  6265  2111/6/16دمحم انور عبدالعال دمحم  التجدٌد الثالث فى  -  232

 123241برلم       21121126، تارٌخ :  6235  2112/3/1دالٌا السٌد دمحم حافظ  التجدٌد الثانى فى  -  241

برلم       21121126، تارٌخ :  6261  2115/12/22صٌدلٌه د/ وائل خمٌس احمد دمحم حسن  التجدٌد االول  -  241

115112 

    21121126، تارٌخ :  6266  2112/2/24تعدٌل االسم التجارى / سامى دمحم جمال الدٌن عثمان  التجدٌد الرابع فى  -  242

 151431برلم   

 151431برلم       21121126، تارٌخ :  6266  2112/2/24سامى دمحم جمال الدٌن  التجدٌد الرابع فى  -  243

، تارٌخ :  6266  2112/2/24سامى  جمال للنمل والتخلٌص  التجدٌد الرابع فى  S.Gاضافه االسم التجارى/  -  244

 151431برلم       21121126

 133264برلم       21121126، تارٌخ :  6242  2111/1/5على مصطفى على حسن حجازى  التجدٌد الخامس فى  -  245

 162211برلم       21121126، تارٌخ :  6254  2115/12/12مارى ذكرى ابو السعود فرج  التجدٌد الثانً  -  246

 122421برلم       21121126، تارٌخ :  6232  2111/2/25السٌد دمحم حافظ  التجدٌد الثانى فى  -  242



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 151635برلم       21121126، تارٌخ :  6246  2112/1/14تامر مرزوق زكى الشرلاوى  التجدٌد الرابع فى  -  241

 111612برلم       21121126، تارٌخ :  6251  2112/1/13 دمحم السٌد الجمال  التجدٌد الثانًسامح دمحم -  242

 111622برلم       21121126، تارٌخ :  6261  2114/1/15سعٌد السٌد عٌسى السٌد مبرون  التجدٌد االول  -  251

 111622برلم       21121126، تارٌخ :  6261  2112/1/15سعٌد السٌد عٌسى السٌد مبرون  التجدٌد الثانً  -  251

 124261برلم       21121126، تارٌخ :  6262  2112/6/11علوى على السٌد دمحم  التجدٌد الثانى فى  -  252

 143111برلم       21121122، تارٌخ :  6223  2112/3/12ناجى هالل شعبان  التجدٌد الرابع فى  -  253

 122122برلم       21121122، تارٌخ :  6216  2111/3/2ر  التجدٌد االول محمود علً عبدالعال عم -  254

 122122برلم       21121122، تارٌخ :  6212  2116/3/2محمود علً عبدالعال عمر  التجدٌد الثانً  -  255

 165122برلم       21121122، تارٌخ :  2116  2112/6/31مورٌس بركلٌس ؼبلاير عبدالمالن  التجدٌد الثالث  -  256

 166321برلم       21121122، تارٌخ :  6262  2112/2/13دمحم السٌد مفرح ابراهٌم  تجدٌد ثالث -  252

 121131برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2111/1/13أشرؾ عبد العظٌم حسن سٌد  التجدٌد االول  -  251

 22214برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2111/12/21دمحم السٌد جلٌد شرلاوى  التجدٌد الثامن  -  252

 122122برلم       21121122، تارٌخ :  6213  2112/5/4محمود علً عبدالعال عمر  التجدٌد الثالث  -  261

 122122برلم       21121122، تارٌخ :  6214  2114/5/4محمود علً عبدالعال عمر  التجدٌد الرابع  -  261

 122122برلم       21121122، تارٌخ :  6215  2112/5/4لً عبدالعال عمر  التجدٌد الخامس محمود ع -  262

 132222برلم       21121122، تارٌخ :  2112  2111/12/31دمحم دمحم احمد خلٌؾ  التجدٌد الرابع  -  263

 132222برلم       21121122، تارٌخ :  2113  2116/12/31دمحم دمحم احمد خلٌؾ  التجدٌد الخامس  -  264

 113151برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2112/11/1مصطفى سعٌد دمحم ٌوسؾ  التجدٌد الثانً  -  265

 111142برلم       21121122، تارٌخ :  6225  2112/3/5عادل جمعة عبد الخالك عوض  التجدٌد الثانى فى  -  266

 163216برلم       21121122، تارٌخ :  2111  2112/3/2الث احمد حسٌن دمحم حسٌن  التجدٌد الث -  262

 123265برلم       21121122، تارٌخ :  2111  2112/1/11سعٌد احمد دمحم على حسن  التجدٌد االول  -  261

 163216برلم       21121122، تارٌخ :  2112  2111/11/1احمد حسٌن دمحم حسٌن  التجدٌد الثالث  -  262

 121254برلم       21121122، تارٌخ :  6224  2111/6/24راهٌم سالمه السٌد دمحم سالمه  التجدٌد االولاب -  221

 124122برلم       21121122، تارٌخ :  2111  2112/2/21دمحم سعد دمحم دمحم ابو زٌد  التجدٌد الثانً  -  221

 161214برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2112/11/26دمحم ابراهٌم عمران  التجدٌد الثالث  -  222

 122221برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/2/12امٌره صادق جٌد معوض  التجدٌد االول  -  223

 166116برلم       21121122خ : ، تارٌ 2114  2112/1/4بدرٌه دمحم الؽرٌب داود  التجدٌد الثالث  -  224

 142251برلم       21121121، تارٌخ :  2111  2112/2/21عصام صدٌك مٌخائٌل تادرس  التجدٌد الرابع  -  225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 112644برلم       21121121، تارٌخ :  2122  2112/1/11عبد الحلٌم خمٌس السٌد السمٌلى  التجدٌد الثانً  -  226

 122312برلم       21121121، تارٌخ :  2141  2111/1/13زة  التجدٌد الثانً شكرى طه دمحم حم -  222

 166316برلم       21121121، تارٌخ :  2133  2112/2/13دمحم خمٌس حسن بركات  التجدٌد الثالث  -  221

 23623برلم       21121121، تارٌخ :  2123  2112/4/15خمٌس  دمحم احمد حسن  التجدٌد الثامن  -  222

 136151برلم       21121121، تارٌخ :  2114  2112/2/22على دمحم عبدالسالم ابراهٌم العسكرى  تجدٌد خامس -  211

 121212برلم       21121121، تارٌخ :  2131  2114/11/11فرٌد حافظ حافظ دمحم  التجدٌد الرابع فى  -  211

    21121121، تارٌخ :  2131  2116/2/12وزٌد خلٌل(  التجدٌد الثانً أبوزٌد لتجاره الخضر والفاكهه)عٌد محمود اب -  212

 122221برلم   

 122161برلم       21121121، تارٌخ :  2124  2111/2/1السٌد محمود سٌد دمحم  التجدٌد االول  -  213

 112521برلم       21121121، تارٌخ :  2125  2112/5/21دمحم عطٌه دمحم الزٌاته  التجدٌد االول  -  214

 121412برلم       21121122، تارٌخ :  2112  2111/3/12السٌد دمحم نعٌم على  تجدٌد اول -  215

 112145برلم       21121122، تارٌخ :  2161  2116/3/21مٌنا ولٌم حلمى فرج  التجدٌد االول فى  -  216

 122135برلم       21121122، تارٌخ :  2114  2111/1/11والء على الؽمرى دمحم على عثمان  التجدٌد الثانى فى  -  212

 125256برلم       21121122، تارٌخ :  2124  1223/12/11فاٌزه ابراهٌم احمد  التجدٌد االول  -  211

 125256برلم       21121122، تارٌخ :  2125  1221/12/11فاٌزه ابراهٌم احمد  التجدٌد الثانً  -  212
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 115232برلم       21121111، تارٌخ :  6415  2112/4/22رٌمون مٌالد لطفى وشركاه  التجدٌد االول -اوالد العم -  1

 115232برلم       21121111، تارٌخ :  6415  2112/4/22ال ٌوجد  التجدٌد االول  -  2

عبد الستار شرٌؾ هلٌل ابومضاوى وشركاه  التجدٌد الثالث  -شركة ابومضاوى لتجارة االلطان واالستٌراد والتصدٌر -  3

 166152برلم       21121111ارٌخ : ، ت 6433  2112/1/14

 162216برلم       21121111، تارٌخ :  6451  2111/6/2بكر فاروق عبده وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  4

، تارٌخ :  6432  2112/11/2ورثة المرحوم / حبشى دمحم على حمودة ) جمال حبشى وشركاه (  التجدٌد الثالث  -  5

 145212برلم       21121111

، تارٌخ :  6432  2112/11/2ورثة المرحوم / حبشى دمحم على حمودة ) جمال حبشى وشركاه (  التجدٌد الرابع  -  6
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 132112برلم       21121114، تارٌخ :  6462  2115/11/24لرابع فى احمد محمود حمزه وشرٌكه  التجدٌد ا -  1

برلم       21121114، تارٌخ :  6422  2112/1/12ابوؼنٌم فارم ) دمحم احمد احمد ابوؼنٌم وشرٌكته (  التجدٌد الثالث فى  -  2
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 166113برلم       21121114، تارٌخ :  6423  2112/2/1ال ٌوجد  تجدٌد اول -  11

 166113برلم       21121114، تارٌخ :  6423  2112/2/1ابو ؼنٌم فارم دمحم احمد احمد ابو ؼنٌم وشرٌكته  تجدٌد اول -  11

 112222برلم       21121115، تارٌخ :  6522  2112/2/23هانى السنٌتى و شرٌكته  التجدٌد الثانى فى  -  12

برلم       21121115، تارٌخ :  6522  2112/2/23ٌتى و شركاه(  التجدٌد الثانى فى ٌعدل االسم التجارى الى )هانى السن -  13
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 112222برلم       21121115، تارٌخ :  6522  2112/2/23هانى السنٌتى و شرٌكته  التجدٌد الثانى فى  -  14

برلم       21121115، تارٌخ :  6522  2112/2/23ٌعدل االسم التجارى الى )هانى السنٌتى و شركاه(  التجدٌد الثانى فى  -  15

112222 

برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2112/4/15عبد الحمٌد ابراهٌم محمود صالح  وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  16
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 126222برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2112/4/15عادل عبدالحمٌد ابراهٌم  وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  12

برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2112/4/15تعدل الى دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاة  التجدٌد السادس فى  -  11

126222 

، تارٌخ :  6512  2112/4/15عادل عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد السادس فى  -الشركه المتحده لتشؽٌل المعادن  -  12

 126222برلم       21121115
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برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2112/4/15تعدل الى دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاة  التجدٌد السادس فى  -  22
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 126222برلم       21121115

 136512برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2114/2/12جرجس  شاكر وشركاه  التجدٌد الرابع -  24

 136512برلم       21121115، تارٌخ :  6512  2114/2/12جرجس شاكر وشرٌكه  التجدٌد الرابع -  25

 136512برلم       21121115، تارٌخ :  6513  2112/2/12جرجس  شاكر وشركاه  التجدٌد الخامس  -  26

 136512برلم       21121115، تارٌخ :  6513  2112/2/12جرجس شاكر وشرٌكه  التجدٌد الخامس  -  22

  2112/2/11شركة االٌمان للتخلٌص  الجمركى ) ابراهٌم عبدالحلٌم وشرٌكه مجدى دمحم رشاد (  التجدٌد الخامس فى  -  21

 136261برلم       21121116، تارٌخ :  6544

 112652برلم       21121116، تارٌخ :  6561  2112/1/11اسامه احمد عبد اللطٌؾ و شرٌكته  التجدٌد الثانى فى  -  22

 123111برلم       21121116، تارٌخ :  6542  2112/2/2ال ٌوجد  التجدٌد االول فى  -  31

برلم       21121116، تارٌخ :  6542  2112/2/2مصر للمماصه واالٌداع والمٌد المركزى  التجدٌد االول فى  -  31

123111 

 151111برلم       21121116، تارٌخ :  6532  2112/5/31فوزى رجب سعٌد الحبال وشركاه  التجدٌد الرابع  -  32

 164112برلم       21121116، تارٌخ :  6531  2111/12/1عادل فرج وشرٌكه  التجدٌد الثالث فى  -  33

 112251برلم       21121116، تارٌخ :  6536  2112/2/25السٌد خلٌل وشرٌكها  التجدٌد االول  حفٌظه -  34

، تارٌخ  6566  2114/2/6عمرو عبدالمنعم عبدالعال وشركاه / ورثه دمحم عبدالمنعم عبدالعال وشرٌكهم  التجدٌد الثالث فى  -  35

 151142برلم       21121116: 

، تارٌخ  6562  2112/2/6دالعال وشركاه / ورثه دمحم عبدالمنعم عبدالعال وشرٌكهم  التجدٌد الرابع فى عمرو عبدالمنعم عب -  36

 151142برلم       21121116: 

    21121116، تارٌخ :  6534  2111/11/4تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه  التجدٌد الثانً  -  32

 151622برلم   

برلم       21121116، تارٌخ :  6534  2111/11/4سوبر ماركت الٌاسمٌن لٌلً عمر ابراهٌم وشركائها  التجدٌد الثانً  -  31

151622 

    21121116، تارٌخ :  6534  2116/11/4تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه  التجدٌد الثالث  -  32

 151622برلم   

برلم       21121116، تارٌخ :  6534  2116/11/4ماركت الٌاسمٌن لٌلً عمر ابراهٌم وشركائها  التجدٌد الثالث سوبر  -  41

151622 
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    21121116، تارٌخ :  6535  2116/11/4تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد نجٌب دمحم حسن و شركاه  التجدٌد الثالث  -  41

 151622برلم   

برلم       21121116، تارٌخ :  6535  2116/11/4لٌاسمٌن لٌلً عمر ابراهٌم وشركائها  التجدٌد الثالث سوبر ماركت ا -  42

151622 

 111662برلم       21121112، تارٌخ :  6515  2116/12/21السٌد على السٌد وشركاه  التجدٌد السادس  -  43

، تارٌخ :  6522  2112/4/22ركاه  التجدٌد السادس ورثه المرحوم  حسن دمحم جاد / مصطفى حسن دمحم جاد وش -  44

 122126برلم       21121112

برلم       21121112، تارٌخ :  6624  2116/2/12مؤسسه االتحاد الصناعٌه )ابناء دمحم السمسار(  التجدٌد الثالث فى  -  45

121224 

  2112/5/1 رجب محمود حسن (  التجدٌد االول فى شركه رجب لعموم االستٌراد ) محمود رجب محمود حسن وشرٌكه دمحم -  46

 112412برلم       21121112، تارٌخ :  6633

، تارٌخ :  6521  2112/12/22الشعراوى لالتصاالت لصاحبها عبدالرازق عبدالحمٌد السٌد الشعراوى  التجدٌد االول فى  -  42

 162115برلم       21121112

، تارٌخ :  6522  2114/12/22بها عبدالرازق عبدالحمٌد السٌد الشعراوى  التجدٌد الثانى فى الشعراوى لالتصاالت لصاح -  41

 162115برلم       21121112

،  6612  2116/2/12ورثه المرحوم/ لطفى دمحم على عوض)احمد لطفى دمحم على عوض وشركاه(  التجدٌد الثانى فى  -  42

 121625برلم       21121112تارٌخ : 

 112155برلم       21121112، تارٌخ :  6522  2112/2/5أشرؾ وشرٌكه  التجدٌد االول فى  -  51

برلم       21121112، تارٌخ :  6625  2112/11/16ابناء دمحم السمسار  التجدٌد السادس فى  -مؤسسة االتحاد الصناعٌه  -  51

121224 

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6612  2116/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكاها  التجدٌد االول فى  -  52

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6612  2116/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكها  التجدٌد االول فى  -  53

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6613  2111/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكاها  التجدٌد الثانى فى  -  54

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6613  2111/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكها  التجدٌد الثانى فى  -  55

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6614  2116/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكاها  التجدٌد الثالث فى  -  56

 156112برلم       21121112، تارٌخ :  6614  2116/4/15السٌدة خالؾ هاشم وشرٌكها  التجدٌد الثالث فى  -  52

 136511برلم       21121112، تارٌخ :  6612  2116/5/21دمحم وطارق عبد المادر وشركاهم  التجدٌد الثالث فى  -  51

 136511برلم       21121112، تارٌخ :  6612  2116/5/21ال ٌوجد  التجدٌد الثالث فى  -  52

  2112/1/3السٌد عبدالحمٌد رجب وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -تعدٌل االسم التجارى لبصبح / شركه سلولكس للتصدٌر  -  61

 112521برلم       21121111، تارٌخ :  6623

شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر(  التجدٌد الثانى  -ه تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح )السٌد عبد الحمٌد رجب وشركا -  61

 112521برلم       21121111، تارٌخ :  6623  2112/1/3فى 
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السٌد عبد الحمٌد رجب وشرٌكه عصام السٌد عبد الحمٌد رجب) شركه سولكس لالستٌراد والتصدٌر(  التجدٌد الثانى فى  -  62

 112521م   برل    21121111، تارٌخ :  6623  2112/1/3

 141261برلم       21121111، تارٌخ :  6652  2116/2/12حسٌن دمحم عبد المادر وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  63

  2112/6/22الورشه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  محمود احمد كامل حسن صالح احمد حسن ؼراب  التجدٌد الرابع فى  -  64

 151156 برلم      21121111، تارٌخ :  6661

محمود احمد كامل وشرٌكه صالح احمد حسن (   -عدل االسم التجارى للشركه الى )الشركه الهندسٌه لتشؽٌل المعادن  -  65

 151156برلم       21121111، تارٌخ :  6661  2112/6/22التجدٌد الرابع فى 

 141261برلم       21121111، تارٌخ :  6651  2116/2/12حسنى دمحم عبد المادر وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -  66

 142322برلم       21121115، تارٌخ :  6611  2111/12/5دمحم عوض  دمحم شلبى وشرٌكه  التجدٌد الرابع فى  -  62

 165231برلم       21121112، تارٌخ :  6532  2112/6/12راشد ابراهٌم راشد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  61

 165231برلم       21121112، تارٌخ :  6532  2112/6/12م راشد وشركاه  التجدٌد الثالث راشد ابراهٌ -  62

 164351برلم       21121111، تارٌخ :  6211  2112/1/4سعٌد سلٌمان عبد الحمٌد وشركاه  التجدٌد الثالث  -  21

 112111برلم       21121112، تارٌخ :  6223  2112/6/16كرم ٌساب و شرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  21

 112111برلم       21121112، تارٌخ :  6223  2112/6/16كرم ٌساب و شرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  22

برلم       21121112، تارٌخ :  6262  2112/5/4شركه االخالص الحدٌثه للبالستن ش  .م . م  التجدٌد الخامس فى  -  23

136212 

شركه مساهمه مصرٌه(  -نٌه من النظام االساسى للشركه لٌصبح اسم الشركه )شركه مدار المتمدمه للبالستٌنتعدٌل الماده الثا -  24

 136212برلم       21121112، تارٌخ :  6262  2112/5/4التجدٌد الخامس فى 

 154161برلم       21121112، تارٌخ :  6234  2115/5/21فاضل دمحم مصطفى وشركاه  التجدٌد الثالث  -  25

، تارٌخ :  6232  2112/2/22)مندى دمحم احمد سالمان( وشرٌكه )دمحم احمد عبدالرحمن لناوى(  التجدٌد السادس  -  26

 122221برلم       21121112

 122341برلم       21121112، تارٌخ :  6232  2115/5/15لبارى سالم بركات وشركاه  التجدٌد الخامس  -  22

 111241برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/5/26كاه  التجدٌد الثانً دمحم لطفى وشر -  21

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/11/16فولى وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  22

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/11/16مجدى فولى وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  11

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6211  2112/11/16فولى وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  11

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6211  2112/11/16مجدى فولى وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  12

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6211  2113/11/16هونى  وشركاه  التجدٌد السابع فى  -  13

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6212  2111/11/16هونى  وشركاه  التجدٌد الثامن فى  -  14

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/11/16فولى وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  15

 56224برلم       21121121تارٌخ :  ، 6222  2112/11/16مجدى فولى وشركاه  التجدٌد التاسع فى  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6211  2112/11/16فولى وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  12

 56224برلم       21121121، تارٌخ :  6211  2112/11/16مجدى فولى وشركاه  التجدٌد العاشر فى  -  11

 136255برلم       21121121، تارٌخ :  6224  2112/2/14ٌد ثانمتولى عبد هللا السٌد و شرٌكه  تجد -  12

 136255برلم       21121121، تارٌخ :  6224  2112/2/14ال ٌوجد  تجدٌد ثان -  21

 136255برلم       21121121، تارٌخ :  6223  2112/2/11متولى عبدهللا السٌد وشرٌكه  تجدٌد خامس -  21

 136255برلم       21121121، تارٌخ :  6223  2112/2/11وشرٌكه  تجدٌد خامسمتولى عبدهللا السٌد  -  22

 11124برلم       21121121، تارٌخ :  6221  2112/2/2شركة عدالن للسٌاحة  التجدٌد التاسع  -  23

 11124برلم       21121121، تارٌخ :  6221  2111/6/21شركة عدالن للسٌاحه  التجدٌد السابع -  24

، تارٌخ :  6262  2112/6/22ابراهٌم عامر و شركاه  التجدٌد السادس  -شركة االخالص لالستٌراد والتصدٌر  -  25

 122533برلم       21121121

 164232برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/3/21منال صالح السٌد عطا وشرٌكتها  التجدٌد الثالث  -  26

 11124برلم       21121121، تارٌخ :  6261  2113/11/22تجدٌد السادس شركة عدالن للسٌاحة  ال -  22

 11124برلم       21121121، تارٌخ :  6262  2111/11/22شركة عدالن للسٌاحة  التجدٌد السابع  -  21

 164232برلم       21121121، تارٌخ :  6222  2112/3/21منال صالح السٌد عطا وشرٌكتها  التجدٌد الثالث  -  22

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14عادل  صدلى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  111

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14عادل صدلى وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  111

، تارٌخ :  6132  2112/2/14جدٌد الخامس فى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عادل صدلى ٌسا وشركاه  الت -  112

 135141برلم       21121121

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14عادل  صدلى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  113

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14عادل صدلى وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  114

، تارٌخ :  6132  2112/2/14تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عادل صدلى ٌسا وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  115

 135141برلم       21121121

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14عادل  صدلى وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  116

 135141برلم       21121121، تارٌخ :  6132  2112/2/14د الخامس فى عادل صدلى وشرٌكه  التجدٌ -  112

، تارٌخ :  6132  2112/2/14تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عادل صدلى ٌسا وشركاه  التجدٌد الخامس فى  -  111

 135141برلم       21121121

 162121برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2113/6/22عبدالرازق انور عبدالعزٌز وشرٌكه  التجدٌد الثانى فى  -  112

برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2113/6/22عبد الرازق انور عبد العزٌز وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  111

162121 

 162121برلم       21121121، تارٌخ :  6111  2111/6/22رٌكه  التجدٌد الثالث فى عبدالرازق انور عبدالعزٌز وش -  111
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21121121، تارٌخ :  6111  2111/6/22عبد الرازق انور عبد العزٌز وشركاه  التجدٌد الثالث فى  -  112

162121 

 154416برلم       21121121تارٌخ : ،  6144  2111/6/14شركة محمود حامد عبدالحمٌد وشركاه  تجدٌد ثان -  113

 154416برلم       21121121، تارٌخ :  6165  2115/6/14شركة محمود حامد عبدالحمٌد وشركاه  تجدٌد ثالث -  114

 142631برلم       21121121، تارٌخ :  6112  2112/1/2عادل محمود عبده دمحم و شركاه  التجدٌد الرابع فى  -  115

 136652برلم       21121121، تارٌخ :  1134  2112/1/22لطوٌل النتاج شنابر الحزم  التجدٌد الخامس فى شركه ا -  116

برلم       21121122، تارٌخ :  6123  2112/5/21أشرؾ النجار وشركاه  التجدٌد االول -مكتب النجار للرحالت -  112

112522 

برلم       21121122، تارٌخ :  6111  2114/12/21التجدٌد الثالث   نٌو سمارت / شحاته سٌد احمد البدوى وشركاه -  111

152234 

برلم       21121122، تارٌخ :  6151  1221/2/12الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد الثانً  -  112

22641 

برلم       21121122، تارٌخ :  6152  1226/2/12ثالثالحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد ال -  121

22641 

برلم       21121122، تارٌخ :  6153  2111/2/12الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد الرابع  -  121

22641 

    21121122، تارٌخ :  6154  2112/2/12الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد الخامس  -  122

 22641برلم   

برلم       21121122، تارٌخ :  6152  2111/2/12الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد السادس -  123

22641 

برلم       21121122 ، تارٌخ : 6156  2116/2/12الحاج دمحم حسن وولدة حسن دمحم حسن على عبد هللا  التجدٌد السابع  -  124

22641 

 24513برلم       21121122، تارٌخ :  6142  2112/1/2شركه السعدنى للتخلٌص والنمل  التجدٌدالثامن  -  125

 123425برلم       21121122، تارٌخ :  6111  2112/5/11دمحم جابر احمد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد االول  -  126

 122342برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2112/6/6اه  التجدٌد السادس وجدى على شاهٌن وشرك -  122

 122342برلم       21121122، تارٌخ :  6112  2112/6/6على وجدى شـــاهٌـــن وشركاة  التجدٌد السادس  -  121

    21121122، تارٌخ :  6122  2115/2/25دمحم احمد وحٌد الدٌن وشرٌكه محمود احمد وحٌد الدٌن  التجدٌد السادس  -  122

 113442برلم   

  2112/1/24عزت لمر (  التجدٌد الخامس-أضافه االسم التجارى للشركه / المنشأه الممرٌه المتطوره ) مجدى لمر  -  131

 136621برلم       21121125، تارٌخ :  6216

برلم       21121125، تارٌخ :  6216  2112/1/24سمجدى لمر عزت لمر  التجدٌد الخام -المنشأه الممرٌه المتطوره  -  131

136621 

  2112/1/24عزت لمر (  التجدٌد الخامس-أضافه االسم التجارى للشركه / المنشأه الممرٌه المتطوره ) مجدى لمر  -  132

 136621برلم       21121125، تارٌخ :  6216



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21121125، تارٌخ :  6216  2112/1/24لتجدٌد الخامسمجدى لمر عزت لمر  ا -المنشأه الممرٌه المتطوره  -  133

136621 

 152132برلم       21121125، تارٌخ :  6213  2116/1/4مخبز الروضه)جمال عطٌه و شركاه(  تجدٌد ثالث -  134

 152132  برلم     21121125، تارٌخ :  6213  2116/1/4مخبز الروضه)جمال عطٌه و شركاه(  تجدٌد ثالث -  135

 152132برلم       21121125، تارٌخ :  6213  2116/1/4مخبز الروضه)جمال عطٌه و شركاه(  تجدٌد ثالث -  136

، تارٌخ :  6212  2112/4/21الحمٌد للتورٌدات الصناعٌه  التجدٌد الرابع فى -دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاه -  132

 151412برلم       21121125

، تارٌخ :  6212  2112/4/21دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع فى -جندال للتورٌدات الصناعٌه -  131

 151412برلم       21121125

    21121125، تارٌخ :  6212  2112/4/21شركه  مكه التجارٌه  التجدٌد الرابع فى  -دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه  -  132

 151412 برلم  

برلم       21121125، تارٌخ :  6212  2112/4/21دمحم عبد الحمٌد ابراهٌم وشركاه  التجدٌد الرابع فى  -مكه التجارٌه  -  141

151412 

 61123برلم       21121125، تارٌخ :  6125  2112/11/25دمحم احمد دمحم الشهٌر بضاحى وشركاه  التجدٌد التاسع -  141

برلم       21121125، تارٌخ :  6125  2112/11/25احمد دمحم سلٌمان وشركاه  التجدٌد التاسع - احمد سلٌمان ورثه دمحم -  142

61123 

 61123برلم       21121125، تارٌخ :  6126  2112/11/25دمحم احمد دمحم الشهٌر بضاحى وشركاه  التجدٌد العاشر  -  143

برلم       21121125، تارٌخ :  6126  2112/11/25 سلٌمان وشركاه  التجدٌد العاشر احمد دمحم -ورثه دمحم احمد سلٌمان  -  144

61123 

برلم       21121125، تارٌخ :  6211  2112/6/25االصدلاء للمماوالت العمومٌه دمحم جابر وشركاه  التجدٌد الثانى فى  -  145

112214 

    21121125، تارٌخ :  6233  2115/11/12دٌل و شركاه  تجدٌد اولتعدٌل االسم التجاري الً / دمحم احمد حسن لن -  146

 116255برلم   

برلم       21121125، تارٌخ :  6233  2115/11/12عبد المحسن حمزه و شرٌكه  تجدٌد اول-شركه المندٌل للنجؾ -  142

116255 

برلم       21121125، تارٌخ :  6221  2112/12/16دمحم احمد عبد الرؤوؾ ادم  التجدٌد الثانى فى  -مصوؼات اخوان  -  141

145622 

برلم       21121125، تارٌخ :  6221  2112/12/16دمحم احمد عبد الرؤوؾ ادم  التجدٌد الثالث فى  -مصوؼات اخوان  -  142

145622 

برلم       21121125ارٌخ : ، ت 6222  2112/12/16دمحم احمد عبد الرؤوؾ ادم  التجدٌد الرابع فى  -مصوؼات اخوان  -  151

145622 

، تارٌخ :  6245  2112/1/21ماٌكل ترانس للخدمات المالحٌه والبحرٌه / مٌشٌل ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس  -  151

 122221برلم       21121126

  2112/1/21لتجدٌد السادس ٌعدل االسم التجارى الى/ماٌكل ترانس للخدمات المالحٌه والبحرٌه )وهبى مٌشٌل وشركاه(  ا -  152

 122221برلم       21121126، تارٌخ :  6245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  6245  2112/1/21ماٌكل ترانس للخدمات المالحٌه والبحرٌه / مٌشٌل ٌوسؾ وشركاه  التجدٌد السادس  -  153

 122221برلم       21121126

  2112/1/21ه والبحرٌه )وهبى مٌشٌل وشركاه(  التجدٌد السادس ٌعدل االسم التجارى الى/ماٌكل ترانس للخدمات المالحٌ -  154

 122221برلم       21121126، تارٌخ :  6245

    21121126، تارٌخ :  6264  2111/2/31شركة ابناء احمد حسٌن ) دمحم احمد حسٌن وشركاه (  التجدٌد الثانى فى  -  155

 122152برلم   

 121141برلم       21121122، تارٌخ :  2111  2111/6/3ٌكها  التجدٌد االول اوجٌنى مٌخائٌل سرجٌوس وشر -  156

برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2111/12/15ثابت عبد النعٌم واوالده لالنشاء والتعمٌر  التجدٌد السادس فى  -  152

125212 

 122222برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/5/23حسنى صدلى هرٌدى وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  151

، تارٌخ :  6221  2112/5/23ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / حسنً صدلً هرٌدي و شرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  152

 122222برلم       21121122

، تارٌخ :  6221  2112/5/23حسنى صدلى  هرٌدى  وشركاه  التجدٌد السادس فى  -ورثه  صدلى  هرٌدى  ابراهٌم   -  161

 122222برلم       21121122

 122222برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/5/23حسنى صدلى هرٌدى وشركاه  التجدٌد السادس فى  -  161

، تارٌخ :  6221  2112/5/23ٌعدل االسم التجاري لٌصبح / حسنً صدلً هرٌدي و شرٌكه  التجدٌد السادس فى  -  162

 122222برلم       21121122

، تارٌخ :  6221  2112/5/23حسنى صدلى  هرٌدى  وشركاه  التجدٌد السادس فى  -ورثه  صدلى  هرٌدى  ابراهٌم   -  163

 122222برلم       21121122

برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/1/1سعٌد دمحم متولى ابراهٌم خضره وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  164

136615 

برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2112/1/1سعٌد دمحم متولى ابراهٌم خضره وشرٌكه  التجدٌد الخامس فى  -  165

136615 

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2111/1/13سعد  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد الرابع  -  166

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6222  2111/1/13عادل  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد الرابع  -  162

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2113/1/13سعد  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  161

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6221  2113/1/13عادل  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد الخامس  -  162

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2111/1/13سعد  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد السادس  -  121

 21251برلم       21121122، تارٌخ :  6211  2111/1/13عادل  شحاته  ٌوسؾ  وشركاه  التجدٌد السادس  -  121

برلم       21121121، تارٌخ :  2126  2112/12/11امل امٌن وشرٌكه لبٌع الحلوٌات  التجدٌد الثالث اسامه ك -  122

161411 

 161411برلم       21121121، تارٌخ :  2126  2112/12/11شركه فاٌك فهٌم سدران وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  123

 161122برلم       21121121، تارٌخ :  2121  2113/2/15هشام عبدالاله وشرٌكه  التجدٌد الثانً  -  124
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 161122برلم       21121121، تارٌخ :  2121  2111/2/15هشام عبدالاله وشرٌكه  التجدٌد الثالث  -  125

  2112/1/14وائل ابراهٌم منصور وشركاه  التجدٌد الخامس -تعدٌل اسم الشركه الى/شركه المنصور للتجاره والتنمٌه -  126

 136631برلم       21121121تارٌخ :  ، 2122
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